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OST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 
DOSTOSOWANIE  POMIESZCZE   AZIENKI DLA OSÓB 
NIEPE NOSPRAWNYCH,  MONTA  PLATFORMY   
SCHODOWEJ ORAZ WYMIANA DRZWI  ZEWN TRZNYCH. 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot OST. 
 
Przedmiotem OST s  wymagania i przepisy ogólne dotycz ce wykonania i odbioru 
robót budowlano - monta owych zwi zanych z dostosowaniem pomieszczen 
azienki dla osób niepeplnosprawnych , monta  platformy schodowej oraz 

wymiany drzwi zewn trznych. 
 

 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania 
szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- monta owych wymienionych w 
pkt.1. 

 
1.2.1 ROBOTY BUDOWLANE 
a. wykonanie wyburze  oznaczonych na rysunkach, 

b. poszerzenie otworu drzwiowego do szer. 100cm i monta  nadpro a stalowego,  

c. skucie istniej cych p ytek ciennych i pod ogowych i wykonanie nowych do wys. 

2,0m  

c. malowanie cian i sufitów pomieszczenia azienki dla osób niepe nosprawnych, 

d. malowanie istniej cego parapetu,  

e. zabudowa rur kanalizacyjnych p yt  gipsowo- kartonow ,  

f. monta  drzwi w azience 90x200cm, 

g. wymiana o wietlenia i podgrzewacza cieplej wody zgodnie z bran a elektryczn , 

h. monta  urz dze  sanitarnych zgodnie z bran  sanitarn  

i. wymiana drzwi zewn trznych  i wewn trznych wg zestawienia stolarki, 

j. monta  platformy schodowej. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne wspólne dla robót 
obj tych ni ej wymienionymi specyfikacjami: 
 

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      kod CPV- 45111000-8 
2. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4 
3.   Roboty malarskie  kod CPV- 45442100-8 

 4.   Instalowanie drzwi kod CPV- 45421131-1 
 5.   K adzenie p ytek       kod CPV- 45431000-7 
 6.   Instalowanie wind 
      Sprz t dla osób niepe nosprawnych 

kod CPV- 45313100-5 
kod CPV- 33196200-2 



7.   Konstrukcje z betonu zbrojonego  kod CPV- 45223500-1 
8.   Roboty murarskie i murowe kod CPV- 45262500-6 

 
1.4. Okre lenia podstawowe.  

yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co:  
 
Obiekty budowlane - s  to sta e i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia 
techniczne, oczyszczalnie cieków, ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe) stanowi ce baz  techniczno - u ytkow , wyposa on  w instalacje i 
urz dzenia niezb dne do spe nienia przeznaczonych im funkcji.  
Roboty budowlane - jest to budowa, monta , remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub cz ci wraz z urz dzeniami reklamowymi, dzie ami plastycznymi i 
innymi urz dzeniami wp ywaj cymi na wygl d obiektu. 
Projekt - nale y przez to rozumie  projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy - teren, na którym s  wykonywane roboty budowlane wymagaj ce 
uzyskania pozwolenia lub czynno ci pomocnicze albo prace zwi zane z budow  (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, sk adowanie materia ów, 
przedmiotów itp.). 

a ciwy organ - to organ administracji pa stwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowa niona do wyst powania w 
imieniu inwestora. 
Nadzór techniczny - to osoby pe ni ce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawid owo ci rozwi za  projektowych; kierowanie   
robotami   budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 
wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna 
jako ci budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 
inwestorski); sprawdzanie prawid owo ci rozwi za  projektowych lub kontrola 
techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 
administracji pa stwowej lub gospodarczej. 
Sprz t zmechanizowany - to maszyny i urz dzenia, takie jak: d wignice, przeno niki, 
betoniarki i inny sprz t o nap dzie silnikowym. 
Sprz t  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowi ce   sta ego  wyposa enia  sprz tu 
zmechanizowanego, a niezb dne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przeno ne, podstawki adunkowe, pomosty przeno ne, wózki 

czne, taczki, narz dzia i urz dzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   si    przez   to   przyjmuj cego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiaj cym,   rozumie   si    przez   to   udzielaj cego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowi zków   zamawiaj cego   nale y:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, s cy do notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  polece  
i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, wykonawc  i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawc ,    upowa niona 
do kierowania robotami  i  do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy. 
Kosztorys „ lepy” - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 



Ksi ga obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie 

wylicze ,  szkiców i  ew.   dodatkowych za czników.  Wpisy w ksi dze  obmiarów 
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera. 
Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami zaakceptowane przez In yniera. 
Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, 
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  
i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
obejmuje ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, In yniera oraz 
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych terenu oraz reperów, 
dziennik budowy i ksi  obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pe nej 
dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i SST. 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowi ce 
dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow  i SST. 
 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u 
tolerancji.  
 
Cechy materia ów i elementów budowli powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza  
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
Je eli przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony w dokumentacji projektowej i / lub w 
SST to nale y przyj  przeci tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 
 
Je eli zosta a okre lona warto  minimalna lub warto  maksymalna tolerancji albo 
obie te warto ci, to roboty powinny by  prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materia ów lub elementów budowli nie znajdowa y si  w przewa aj cej mierze w 
pobli u warto ci granicznych. 



 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST, ale osi gni to mo liw  do zaakceptowania jako  elementy 
budowli, to In ynier mo e akceptowa  takie roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potr cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegó owymi kontraktu i/lub SST 
 
W przypadku gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST, i wp yn o to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to 
takie materia y i roboty nie zostan  zaakceptowane przez In yniera. W takiej sytuacji 
elementy budowli powinny by  niezw ocznie rozebrane i zast pione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w 
sposób okre lony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i 
odbioru ko cowego robót. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca powinien obwie ci  publicznie przed ich 
rozpocz ciem przez umieszczenie w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera 
tablic informacyjnych. Tre  tablic informacyjnych powinna by  zatwierdzona przez 
In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie 
przez ca y okres realizacji robót. 
 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e 
jest w czony w cen  kontraktow . 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotycz ce ochrony rodowiska 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca 
powinien zapewni  spe nienie nast puj cych warunków: 
 Miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i wewn trzne drogi transportowe powinny 

by  tak wybrane, aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym. 
 Powinny zosta  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami, paliwami, 
olejami, materia ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza py ami i gazami; 
o przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu; 
o mo liwo ci  powstania po aru; 

 Praca sprz tu budowlanego u ywanego podczas realizacji robót nie mo e 
powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym 

 Materia y stosowane do robót nie powinny zawiera  sk adników zagra aj cych 
rodowisku, o st eniu przekraczaj cym dopuszczalne normy. 

Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w 
odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska, obci aj  Wykonawc . 

 (2) Ochrona powietrza 
 



St enie py ów i zanieczyszcze  odprowadzanych do atmosfery nie mo e przekracza  
warto ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
Je eli roboty b  prowadzone metod  mieszania materia ów na budowie z u yciem 
materia ów pyl cych, takich jak popio y lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprz t i 
technologia powinny ogranicza  zapylenie. Roboty takie mog  by  prowadzone na 
terenach zabudowanych za zgod  organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca powinien przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca powinien utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne powinny by  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.Maszyny i urz dzenia 
nap dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by  wyposa one w urz dzenia 
zabezpieczaj ce przed rozprzestrzenianiem si  iskier. 
Je eli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materia ów to 
przed rozpocz ciem spalania Wykonawca powinien powiadomi  odpowiednie w adze i 

by. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  
dopuszczone do u ycia. 
Je eli jakiekolwiek szkodliwe sk adniki mog yby przedosta  si  z wbudowanych 
materia ów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materia y 
takie nie mog  by  stosowane. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o 
st eniu wi kszym od dopuszczalnego. 
 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materia ów powinny by  
rozebrane i wykonane ponownie z w ciwych materia ów. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót powinny mie wiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego 
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu 
robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. je eli wymagaj  tego 
odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
 
Je eli wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia wed ug warunków 
szczegó owych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o 
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

asno ci publicznej i prywatnej. 
Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie 

asno ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzon  w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed 
powstaniem uszkodzenia. 



1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  wszystkie przepisy 
dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.  
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewni  i utrzyma  w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne 
dla personelu prowadz cego roboty obj te kontraktem. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 

2. MATERIA Y 
 
Wszystkie materia y u yte do wykonania musz  posiada  aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów 
powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi 
normami 
 
Zastosowane w specyfikacji okre lenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  sk adania ofert równowa nych pod 
warunkiem, e zaproponowane materia y i urz dzenia b  posiada y parametry 
nie gorsze ni  te, które s  przedstawione w dokumentacji technicznej. W 
przypadku z enia ofert równowa nych nale y do czy  foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materia ów i urz dze  równowa nych, zawieraj ce ich 
parametry techniczne. 
 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane 
materia y Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem 
i nie zap aceniem. 
 

2.1.Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  
wywiezione z placu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li 
In ynier zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla 
których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez 
In yniera. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i 
niezap aceniem. 

2.2.Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 
Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om warunki 

przechowywania i sk adowania zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do 
robót oraz zgodno  z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialno  za wady 
materia ów powsta e w czasie przechowywania i sk adowania ponosi Wykonawca. 
In ynier mo e zezwoli  na inny sposób przechowywania i sk adowania ni  podany w 



SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno ci za ewentualne powsta e z 
tego tytu u straty. Sk adowanie powinno by  prowadzone w sposób umo liwiaj cy 
inspekcj  materia ów. 

Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po 
zako czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
3. SPRZ T 
 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót. Sprz t 

ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez 
In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprz tu podstawowego. 
 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków kontraktu, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wp yn  niekorzystnie na w asno ci wykonywanych materia ów. 
Liczba rodków transportu powinna zapewni  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponowa  sprawnymi rezerwowymi rodkami transportu, 
umo liwiaj cymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków 
transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom kontraktu, 
na polecenie in yniera powinny by  usuni te z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywania robót, za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , wymaganiami SST oraz poleceniami in yniera. 

5.2. Wspó praca in yniera i wykonawcy. 



In ynier b dzie podejmowa  decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci  
robót, ocen  jako ci materia ów i post pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
zwi zanych z interpretacj  dokumentacji projektowej i SST oraz dotycz cych akceptacji 
wype niania warunków kontraktu przez wykonawc . 
In ynier b dzie podejmowa  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje in yniera, dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót,  

 oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 
i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji in ynier 
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy 
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
In ynier jest upowa niony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materia ów dostarczonych na budow  lub na niej produkowanych, w czaj c 
przygotowanie i produkcj  materia ów. In ynier powiadomi wykonawc  o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj  wymaga  
jako ciowych okre lonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materia ami nale y post powa  jak w pkt. 2.5. 
Polecenia In yniera powinny by  wykonywane nie pó niej ni  w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytu u ponosi Wykonawca. 
 

5.3.   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzgl dni  nale y: 
 - wywiezienie i utylizacj  materia ów pochodz cych z rozbiórki  
Wykonawca jest zobowi zany do spe nienia wszystkich czynno ci wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sk adaj cych si  na kompletno  i 
fachowo  robót rozbiórkowych wynikaj cych z dokumentacji projektowej, norm, 
przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
 
 
6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli i jako ci robót 

Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.  

6.2. Atesty jako ci materia ów i urz dze  

Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , In ynier mo e 
dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  
zgodno  z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez SST, ka da partia 
dostarczona do robót powinna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemys owe powinny posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  
powinny by  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi na jego yczenie. 
 
6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy powinny by  dokonywane na bie co i powinny dotyczy  
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy powinien by  opatrzony dat  jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska s bowego. Zapisy powinny by  czytelne, dokonane trwa  technik , w 
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty powinny by  oznaczone 
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem kierownika budowy i 
In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:  
dat  przekazania Wykonawcy placu budowy;  
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 
In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót; 
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 
trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
uwagi i polecenia In yniera; 
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zg oszenia i daty odbiorów 
robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót; 
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi; 
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotycz ce    jako ci    
materia ów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych bada  z 
podaniem, kto je przeprowadza ; 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ; 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 
by  przed one In ynierowi do ustosunkowania si . 
 
Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  
Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ga obmiaru 

Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w 
jednostkach przyj tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksi gi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 



Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te 
stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie 
Zamawiaj cego. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania placu budowy, 
c) protoko y odbioru robót, 
d) protoko y z narad i ustale . 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny by  przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny by  zawsze dost pne dla In yniera i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien okre li  faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 
Obmiar odbywa si  w obecno ci In yniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny by  wpisane do ksi gi obmiarów. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre lano inaczej, 
wszystkie pomiary d ugo ci, s ce do oblicze  pola powierzchni robót, b  
wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia obj to ci robót ziemnych nale y stosowa  metod  przekrojów 
poprzecznych lub inn , zaakceptowan  przez In yniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ate cie producenta podano 
ich wymiary lub mas , dane te mog  stanowi  podstaw  obmiaru. Wymiary lub masa 
tych elementów mog  by  losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nast pi na 
podstawie tolerancji okre lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre lono 
w SST. 
Cement i wapno b  mierzone w kilogramach. 
Woda b dzie mierzona w metrach sze ciennych. 
Wszelkie inne materia y b  mierzone w jednostkach okre lonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 

7.3.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy 



Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 
by  zaakceptowane przez In yniera. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca powinien 
posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny by  przez Wykonawc  utrzymywane w 
dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny by  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem 
robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 
 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robot podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by  wykonane w 
sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupe nione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi gi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mog  by  do czone w fornale oddzielnego za cznika do ksi gi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru, dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ko cowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i 
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by  dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci robót, do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem In yniera. Odbiór powinien by  przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyle  od przyj tych wymaga  i innych 
wcze niejszych ustale , In ynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 



decyzje dotycz ce zmian i korekt. W wyj tkowych przypadkach podejmuje decyzj  
dokonania potr ce . 

Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych In ynier uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 
dotycz cych danej cz ci robót. 

8.3.  Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót wraz z 
ustaleniem nale nego wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg 
zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. 

8.4. Odbiór ko cowy robót 

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego powinna 
by  stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym 
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 

Odbiór ko cowy robót powinien nast pi  w terminie ustalonym w warunakch 
kontraktu, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i 
kompletno ci oraz prawid owo ci operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ko cowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj cego przy udziale In yniera i Wykonawcy. Komisja dokonuj ca odbioru 
robót dokonuje ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  i SST. 

W toku odbioru ko cowego robót komisja powinna si  zapozna  z realizacj  
ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupe niaj cych, komisja przerywa swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru 
ko cowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo, komisja dokonuje potr ce , oceniaj c 
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w 
dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ko cowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  
odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do    odbioru    ko cowego    Wykonawca   jest.    zobowi zany    przygotowa  
nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami, 
 szczegó owe specyfikacje techniczne, 
 uwagi   i   zalecenia   In yniera,   zw aszcza   przy   odbiorze   robót   

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 
zalece , 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i ksi gi obmiaru, 
 atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.  

 



Wszystkie zarz dzone przez Komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce powinny 
by  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór ostateczny powinien by  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstaw  p atno ci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za 
jednostk  obmiaru ustalon  dla danej pozycji lepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgl dnia  wszystkie wymagania oraz 
czynno ci i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone w pkt. 9 SST dla tej 
roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmowa : robocizn  bezpo redni , warto  zu ytych 
materia ów wraz z kosztami ich zakupu, warto  pracy sprz tu wraz z kosztami 
jednorazowymi  (sprowadzenie  sprz tu na plac budowy i z powrotem, monta  i 
demonta  na stanowisku pracy), koszty po rednie,  w  sk ad których wchodz :   place 
personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz 
budowy, ekspertyzy   dotycz ce   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych wyst pi  w czasie realizacji 
robót, podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. Uzgodniona stawka 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie  
ofertowym jest ostateczna i  wyklucza mo liwo   dania dodatkowej zap aty za 
wykonanie robót obj tych t  pozy cj  kosztorysow  za wyj tkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Polskie normy i Normy Bran owe; 
Aprobaty techniczne; 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych: 
Opis techniczny za czony do dokumentacji technicznej. 
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1.      WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru tynków. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie tynków zewn trznych obiektu. 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  projektow , 
SST i poleceniami in yniera. 

2.      MATERIA Y 

 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia oraz wod  z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowej, a w szczególno ci: 
 nie zawiera  domieszek organicznych, 
 mie  frakcje ró nych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
rednioziarnisty. 

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie. Zapraw  
nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 



Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem 
la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura 

otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  -5oC. 
Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  
i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Ostatnia warstwa to g ad  tynkowa z gipsu. 
 

3. SPRZ T 
 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4.    TRANSPORT 
 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas    
transportu    materia y    i    elementy    konstrukcji    powinny    by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne. 
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  5oC pod warunkiem, e w ci gu doby 
nie nast pi spadek poni ej 0oC. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

monta owych w okresie obni onych temperatur”. 
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i 
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod . 

5.2.   Przygotowanie pod y. 

Spoiny w murach ceglanych. 
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy 
zewn trznych licach na g boko ci 5 - 10 mm. 
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% 
roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzynow . 
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod  

6.  KONTROLA JAKO CI 
 

6.1. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i 
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i 
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 



7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 . Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z 
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez in yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór pod a. 
 
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. 
Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e 
oczy ci  i zmy  wod . 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny 
by  zgodne z dokumentacj  techniczn . 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od 
linii prostej - nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty 
kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1m i ogó em nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni 
mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki, itp.)  
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj cych z pod a, pil ni, itp.trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   p cherze   wskutek   niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a. 
 
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieple  przy kontroli 
odchyle  powierzchni i kraw dzi powinno si  traktowa  jak tynki kategorii III. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1.Tynki zewn trzne. 

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa , 
 umocowanie i zdj cie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 
i wytrzyma ciowych  
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-86/B-30020. - Wapno. 



PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci 
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poni szego.  
W zakres tych robót wchodz :  

 Malowanie farbami silikonowymi 

 Malowanie elementów metalowych  

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi 
odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za 
zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami in yniera. 

2. MATERIA Y 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone 
jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych 

uszcze organiczne, oleje i mu . 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej 
przez rozcie czenie 1 cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  
mas  bez grudek i zanieczyszcze . 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego 
do ciemnobr zowego i odpowiadaj  wymaganiom normy pa stwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy 
od jasno tej do brunatnej, b cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej 
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, 
o w ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schni cia. Powinien on odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub 
wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 



 
2.4. Rozcie czalniki. 
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa : 
wod  do farb wapiennych, 
terpentyn  i benzyn  do farb i emalii olejnych, 
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z 
za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  Wymaganiom 
norm pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
 
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mog  przyk adowo by  stosowane 

nast puj ce rodzaje farb emulsyjnych: 
 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno  - 7-8m /dm 

, max. czas schni cia - 2h, 
 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna 

wydajno  - 6-8m /dm , max. czas schni cia - 2h 
 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno  - 7-8m 

/dm , max. czas schni cia - 2h, 
 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i 

maleinianu dwubutylu, wydajno  - 7-8m /dm , max. czas schni cia-2h, 
 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, 

wydajno  - 7-8m /dm ,max. czas schni cia - 2h, 
 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno  - 8m2/  

dm3 , max. czas schni cia - 2h, 
 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  ywicy styrenowo - maleinowej, 

wydajno  - 7-8m /dm , max. czas schni cia - 2h, 
 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej ywicy akrylowej, wydajno  - 7-8m /dm , 

max. czas schni cia - 2h, 
 Inne, o ile zosta y one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajno -6-10m /dm , max. czas 

schni cia-24h, 
 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
 metaliczna „Cykofan , wydajno  - 15-16m /dm , max. czas schni cia - 8h, 
 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, bia y, do wyg adzania 

podk adu pod pow oki chlorokauczukowe, 
 Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      

stosowania     bia y,      do     rozcie czania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajno - 6-10m2/dm3, max. czas schni cia-2h, 
 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg BN-86/6113-32, 

wydajno  - 4,5-5m /m , czas schni cia - 24h, 
 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajno  5-6m  dm , max. czas schni cia-24h, 



2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 

wydajno  6-8m2/dm3 , czas schni cia - 12h, 
 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajno  6-1 0m2 /dm3 
 

2.6. rodki gruntuj ce. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 Powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile 

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 
 Na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  

rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y 
zagruntowa  rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Myd o   szare,   stosowane   do   gruntowania   pod a   w   celu 
zmniejszenia jego   wsi kliwo ci,   powinno  by    stosowane   w   postaci roztworu 
wodnego 3-5%. 
 
3. SPRZ T 
 
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8 
C. W okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa . 
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. 
Po zako czeniu malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej -1o C. 
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych urz dze  ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po: 

 ca kowitym   uko czeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyj tkiem   monta u 
 armatury i urz dze  sanitarnych), 
 ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych, 
 ca kowitym u eniu posadzek, 
 usuni ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie pod y. 

5.1.1. Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  
naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo -wpienn . 
Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych 
drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy 
poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  cementowo -wapienn . 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone 



zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby 
podk adowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na 
wykona  bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania 
stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by  
wykonana pow oka, lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi 
powierzchnie gruntowa  pokostem. 

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 
stalowych stosuje si  odpowiednie farby podk adowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 
si  gruntoszpachlówk  epoksydow . 

5.3.         Wykonywanie pow ok malarskich. 

5.3.1. Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod e, 
bez prze witów, plam i odprysków. 

5.3.2. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, 
przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych. Pow oki 
powinny dawa  aksamitno - matowy wygl d powierzchni. Barwa 
pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
pow ok bez uszkodze , smug i ladów p dzla 

5.3.3. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych 
powinny mie  barw  jednolit , zgodn  ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby 
w ró nych odcieniach.. 

5.4.        Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne standard:  

       -1x pow oka farba INERPLUS 770  

       -2xpow oka farba INERGARD 475 

       -1x emalia INTERHANE 990 

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmowa : 
sprawdzenie wygl du powierzchni, 
sprawdzenie wsi kliwo ci, 
sprawdzenie wyschni cia pod a, 
sprawdzenie czysto ci, 



Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny 
zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej 
powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   pow ok   przy   ich   odbiorach   nale y   przeprowadzi  
po zako czeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach, dla pozosta ych 
nie wcze niej ni  po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   si    przy  temperaturze   powietrza  nie 
ni szej od +5oC, przy wilgotno ci powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowa : 
sprawdzenie wygl du zewn trznego, sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   pow oki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczno ci  i twardo ci  oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi 
normami pa stwowymi. 
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  
za wykonane prawid owo. Gdy którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y 
usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i wykona  powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub 
drabin malarskich oraz uporz dkowanie stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na 
podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez in yniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór pod a. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  
wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Pod e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  
naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo - wapienn  do robót 
tynkowych lub odpowiedni  szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od 
jego wykonania, nale y pod e przed gruntowaniem oczy ci . 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego roz enia farby, jednolitego nat enia barwy 
i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, 
zacieków, p cherzy, odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów 

dzla, itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok 
o dobrej jako ci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na 
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk , we nian  lub 



bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na 
próbie poderwania ostrym narz dziem pow oki od pod a. 

8.2.5. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod , 
polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez 
kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk . Wyniki 
odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

aci si  za ustalon  ilo  m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych 
przez in yniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 
i wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .  
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozj . Malowanie 
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.  
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania bia a.  
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowa  wewn trznych.  
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie monta u stolarki i elementów metalowych  

 stolarka drzwiowa wg projektu  

1.4 Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 

2.  MATERIA Y 

 2.1. Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czona wraz z okuciami. 
2.2.  Okucia budowlane. 

2.2.1. Ka dy wyrób  stolarki budowlanej  powinien by  wyposa ony 
w okucia zamykaj ce, cz ce zabezpieczaj ce i uchwytowo - os onowe. 

2.2.2 Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, 
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB 
dopuszczaj cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na 
które nie zosta a ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi 
pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich 
zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , chromianow  
przeciwrdzewn . 
2. 3. Stolarka drzwiowa 
- drzwi wewn trzne 

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewn trznych. 

Wype nienie stanowi „plaster miodu” lub p yta wiórowa otworowa. Ca  ob ona 
yt  HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wk adk  

patentow . 
Klamka metalowa z rozet  patentow . 

cie nica sk ada si  z: 



• belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposa onych w 
odpowiednie okucia i akcesoria, 
• listew opaskowych. 
 
2.3. Sk adowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie 
mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy  przed 
uszkodzeniem. 

3.   SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego 
przez In yniera. 

4.   TRANSPORT 

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie 
elementy przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w 
odr bnych opakowaniach. 
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez In yniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesuni ciem lub utrat  stateczno ci. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie o cie y. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  
wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W przypadku 
wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni 

cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci . 

5.1.2. Stolark  okienn  nale y zamontowa  w punktach 
rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poni ej.  

Wymiary ze 
wysoko  

wn trzne (cm ) 
szeroko  

Liczba 
punktów 
zamocowa  

Rozmieszczenie punktów 
zamocowa  

w nadpro u i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powy ej 150 

do150 4 nie mocuje si  po 2 
150 -=- 200 
powy ej 200 
Do 150 

6 
8 
6 

po 2 
po 3 
nie mocuje si  

po 2 
po 2 
po 3 

150 -=- 200 
powy ej 200 

8 
100 

po 1 
po 2 

po 3 
po 3 



 
5.1.3. Skrzyd a drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. p kni cia, wyrwy. Wymienione ubytki nale y 
wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych. 
cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice 

nale y zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru. 
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu wiadectwem ITB. 
Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezo cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów 
kotwi cych w o cie u. 
Po zmontowaniu bramy dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy.  
 

5.3.  Pow oki malarskie 

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze . 
Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

6.      KONTROLA JAKO CI 

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materia ów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie 
za czonych za wiadcze  o jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych 
zgodno  z wymaganiami dokumentacji i normami pa stwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmowa : sprawdzenie wymiarów, 
wyko czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po cze  konstrukcyjnych, 
prawid owego dzia ania cz ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada  nale y 
sporz dzi  protokó  odbioru. 

6.1 Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa : 
 

 sprawdzenie   stanu   i   wygl du   elementów   pod   wzgl dem   równo ci, 
pionowo ci i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami, 
 sprawdzenie dzia ania cz ci ruchomych, 
 stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj . 

Roboty podlegaj  odbiorowi. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót  



Drobne elementy w szt. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych 
przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci 
wyszczególnione w punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko czeniu. 

 
Przy odbiorze elementów lusarskich  wbudowanych powinny by  sprawdzone: 

 prawid owo  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dok adno     
uszkodzenia    o cie nic    elementu    z    o cie ami    otworów lub cianami, 

 prawid owo  dzia ania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych -
zgodno  wbudowanego elementu z projektem, 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezb dne dla jako ci 
wykonanych robót. 

 

9.    PODSTAWA P ATNO CI 

atno . 
aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki, 
 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem listwami,  
 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze . 

 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szk o p askie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzia . 
BN-70/B-5028-22. - Gwo dzie stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru posadzek. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmuj    wszystkie   czynno ci 
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Wykonanie  podsypek,  pod y i  izolacji  oraz  warstw pod óg  zgodnie  z  opisem 
technicznym. 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami in yniera. 

2. MATERIA Y 

2.1.    Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 
2.2.    Piasek PN-79/B-06711. 

2.2.1. Piasek     powinien     spe nia      wymagania     obowi zuj cej     normy 
przedmiotowej, a w szczególno ci: nie zawiera  domieszek organicznych, 
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, 
piasek rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

2.4. Wyroby ceramiczne 

ytki pod ogowe ceramiczne i gresowe. 
 
a) W ciwo ci p ytek pod ogowych ceramicznych i gresowych: 
barwa: wg wzorca producenta, 
nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%, wytrzyma  na zginanie nie mniej 
sza ni  25,0 MPa, cieralno  nie wi cej ni  1,5mm, mrozoodporno  - liczba cykli 
nie mniej ni  20, kwasoodporno  nie mniej ni  20, ugoodporno  nie mniej ni  
90%,  



dopuszczalne odchy ki wymiarowe: 
ugo  i szeroko : do 1,5mm, 

grubo : do 0,5mm, 
krzywizna: do 1,0mm.  
W pomieszczeniach basenu zastosowa  p ytki  o niskiej  nasi kliwo ci na zaprawie 
wodoszczelnej i spoinowa  spoin  szer. Min. 5 mm nienasi kliw . 

b)Materia y pomocnicze: 
Zaprawa klejowa ( wiadectwo ITB nr 919/93). 
Do wype nienia spoin stosowa  zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 
ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1m p ytek. 

Na opakowaniu umieszcza si : nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo 

uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
wiadectwem ITB”. 

d) Transport: 
ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu. Pod og  wy  

materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5cm. Opakowania uk ada ci le obok siebie. 
Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo 

uk cych. 

e) Sk adowanie: 
ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysoko  sk adowania do 1,8m. 

2.5.  Zaprawa samopoziomuj ca wg wiadectwa ITB nr 287/94-Og. 

2.6. System naprawczy posadzek np.  Cement Filler  lub podobne, 
 
3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu. 
 
4. TRANSPORT  

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas    
transportu    materia y    i    elementy    konstrukcji    powinny    by  zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z 
oczyszczeniem   i   zagruntowaniem   pod a  mlekiem   wapienno  - cementowym, 

eniem    zaprawy,    z    zatarciem    powierzchni    na    g adko    oraz wykonaniem 
i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 
 podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la 

wymagan  wytrzyma  i grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych, 

 wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 
by  mniejsza ni : na ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 



 pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno 
by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod , 

 podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów 
budynku paskiem papy, 

 w podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne, 
 temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w 

ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by  ni sza niz 5 C 
 zapraw  cementow  nale y przygotowa  mechanicznie, zaprawa powinna mie  

konsystencj  g st  5 - 7cm zanurzenia sto ka pomiarowego. 
 ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci 

niezb dnej, ilo  cementu nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m , 
 zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy 

listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z 
zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem, 

 podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub 
pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podk adu sprawdzana 
dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywa    
wi kszych   prze witów   ni    5mm,   odchylenie powierzchni podk adu od 

aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2mm/m i 5mm na 
ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wyk adziny z p ytek CERAMICZNYCH  
5.2.1. Wyk adziny w pomieszczeniach wewn trz budynku.  

ytki przed przyklejeniem nale y posegregowa  wed ug wymiarów, gatunków i 
odcieni oraz wyznaczy  lini , od której uk adane b  p ytki. Nale y upewni  si e 
nie ma niezamierzonych ró nic koloru czy odcienia p ytek.  
Przed u eniem p ytek nale y zagruntowa  pod e, tak aby by o ma o nasi kliwe.  

Nast pnie przygotowa  kompozycj  klej  zgodnie z instrukcj  producenta. Nale y 
rozprowadzi  j  po pod u pac  z bkowan , ustawiona pod k tem oko o 50º. 
Kompozycja powinna by  na ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  
pod a. Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  
na wykonanie wyk adzin w ci gu 10min. Po na eniu kompozycji klej cej p ytki 
uk ada si  do wyznaczonej linii. Nak adaj c p ytk , nale y j  lekko przesun  po 
pod u (ok. 1 do 2 cm) ustawi  w danej pozycji i docisn  tak, aby warstwa kleju 
pod p ytk  mia a grubo  6 do 8mm. Przesuniecie nie mo e powodowa  zgarniania 
kompozycji klej cej. W celu dok adnego umocowania p ytki i utrzymania 
oczekiwanej szeroko ci spoiny mo na stosowa  wk adki dystansowe. Po wykonaniu 
fragmentu wyk adziny nale y usun  nadmiar kompozycji klej cej ze spoin mi dzy 

ytkami.  

Zaleca si  aby szeroko  spoiny wynosi a przy p ytkach o d ugo ci boku:  

 - do 100mm oko o 2mm,  

 - od 100mm do 200mm oko o 3mm,  

 - od 200mm do 600mm oko o 4mm,  
Powy ej 600mm oko o 5 do 20mm,  
Po zwi zaniu kleju, nale y usun  wk adki dystansowe i wype ni  spoiny zapraw  
do fugowania na menisk wkl y.  
Na cianach przylegaj cych wykona  cokoliki na wysoko  10cm z przyklejonych 

ytek coko owych lub przyci tych p ytek. 
 

Spoiny przy cienne i dylatacyjne nale y uszczelni  poprzez wci ni cie w nie sznura 



dylatacyjnego, wype nienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem myd a i 
wyg adzeniem spoiny.  

6. KONTROLA JAKO CI 

6.1. Wymagana jako  powinna by  potwierdzona przez producenta przez 
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorz dnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie 
odpowiadaj  wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Nale y   przeprowadzi    kontrol    dotrzymania   warunków   ogólnych 
wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotno ciowych),      sprawdzi  prawid owo  
wykonania 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie 
projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez in yniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegaj  odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  
projektow  oraz sprawdzenie tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci, 
wystawionym przez producenta, powinien by  on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie 
odpowiadaj  wymaganiom technicznym. 
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa : 
sprawdzenie wygl du zewn trznego, badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow , 
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki, badanie nale y 
wykona  przez ocen  wzrokow , 
sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej nale y przeprowadzi  na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych,  badania  
prostoliniowo ci  nale y  wykona   za  pomoc   naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  
z dok adno ci  1mm, a szeroko ci spoin za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie   prawid owo ci   wykonania   coko ów;   badanie   nale y wykona  przez 
ocen  wzrokow . 

9. PODSTAWA P ATNO CI 



aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u onej posadzki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie pod a, dostarczenie materia ów i 
sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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1.     WST P 

1.1    Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót wyko czeniowych specjalistycznych. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie robót wyko czeniowych specjalistycznych tzn.: 

 monta  platformy schodowej 

1.4 Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jako    ich   wykonania   oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 

2. MATERIA Y, WYPOSA ENIE, WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2.  

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Platforma schodowa 
 
Wymiary platformy-1000x800mm 

ugo  szyny - ok. 9,0m 
Najazd na platform  -boczny( standardowy, równoleg y do biegu schodowego) 
Mocowanie prowadnic- tor jezdny montowany na s upkach samono nych 
Maksymalne obci enie-  225kg 
Umiejscowienie platformy- na zewn trz budynku 
Pobór mocy- 0,5kW 
Pr dko  podró owania- poni ej 0,15m/s 
Zasilanie sieciowe -220-230/50Hz 
Zakr ty 2x90 stopni ( parkingowy dolny), niestandardowy zakr t 
Gwarancja 36miesi cy 

3. SPRZ T. 

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 
4. TRANSPORT. 

Podczas transportu nale y zwróci  szczególn  uwag  na mo liwo  uszkodzenia. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  
 
5.1. Monta  windy: 
Monta  musi prowadzi  firma specjalistyczna posiadaj ca uprawnienia wykonania tych prac  
 

6.  KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.  

7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

7.1 Jednostk  obmiarow  robót jest 1mb wykonanego ogrodzenia.  
7.2.Jednostk  obmiarow  robót jest 1m2 wykonanego utwardzenia. 

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.  

 
 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.  

9.  PODSTAWA P ATNOSCI  
9.1. aci si  za ustalon  ilo  mb wykonanego ogrodzenia i 1m2 utwardzonego terenu. Cena 
obejmuje.  
- dostarczenie materia ów,  

- monta  ogrodzenia, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementów na okre lone w 
projekcie kolory  

-wykonanie warstw terenu utwardzonego 
- uporz dkowanie stanowiska pracy  

 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE  
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
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1.      WST P 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem: 
Betonowanie nadpro y.  

1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow  SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymaganie dotycz ce robót podano w SST 
OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIA Y 

2.1. Sk adniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 
b)Wymagania dotycz ce sk adu cementu 
Wg ustale  normy PN-88/B-3000 wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  
nast puj cym sk adem: 
zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto  glinianu 
trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawarto  alkalidów do 0,6 %, 
zawarto    alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 
zawarto  C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 
c)Opakowanie 
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
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Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony 
trwa y, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane: oznaczenie; 
nazwa wytwórni i miejscowo ci; 
masa worka z cementem; 
data wysy ki; 
termin trwa ci cementu  
Dla cementu nale y stosowa  cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce 
grawitacyjne nape nianie zbiorników i  urz dzenie  do wy adowania cementu oraz powinny by  
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) wiadectwo jako ci cementu 
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli 
jako ci zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera. 

f)Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a 
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla 
której jest atest z wynikami bada  cementowni mo na wykona  tylko badania podstawowe. 
Ponadto   przed   u yciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca si  
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej: oznaczenie czasu wi zania wg PN - 88/B-04300, 
oznaczenie zmiany obj to ci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie 
daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. W przypadku gdy w/w 
kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres sk adowania. 
Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce: 
dla cementu pakowanego (workowanego): sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te(budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach), 
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci     cementu    znajduj cego     si     w    
zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do czyszczenia 
oraz klamry na zewn trznych cianach). 
Pod a  sk adów  otwartych  powinny  by   twarde  i   suche,  odpowiednio 
pochylone,     zabezpieczaj ce     cement     przed     ciekaniem     wody     deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 
Pod ogi     magazynów    zamkni tych    powinny    by      suche    i     czyste, zabezpieczaj ce 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zale ny  jest   od   miejsca przechowywania. 
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, 
po    up ywie    okresu    trwa ci    podanego    przez    wytwórc  w przypadku przechowywania 
w sk adach zamkni tych. Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci 
powinna by  przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie. 

h)     Normy i dokumenty zwi zane. 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . 
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniej cy. 

(2) Kruszywo 
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a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-86/B-
06712, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni : 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
¾ odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do 
kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   u yciem   go   do   wykonania   
mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 
sk adu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kszta tu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawarto ci 
py ów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  
bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 
mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy 

- B-15 dla podbetonów i podk adów,  
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz p yty elbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji elbetowych (p yty stropowe, s upy, wie ce, belki, rygle, 
schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-88/B-
06250 tj. nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%. 
mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy od 
20 % po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego sk adniki powinny pe ni  wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materia y do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na 
ciskanie. 

Orientacyjny sk ad podbetonu: pospó ka kruszona 
0/40 
cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 
2.4. Podk ady cementowe pod posadzki.  

Podk ady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego s  
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw 
przygotowanych fabrycznie.  
Zaprawa powinna mie  konsystencj  wilgotn . Nie powinno si  wykonywa  podk adów z 
zaprawy o konsystencji p ynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  
Wytrzyma  podk adu cementowego na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni  12MPa, a na 
zginanie 3MPa.  
Grubo ci podk adów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZ T 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  
odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
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4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej. 

(1) rodki do transportu 
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z 
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut przy 
temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251 
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1)Dozowanie sk adników: 
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z 
dok adno ci : 
2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dni  korekt  zwi zan  ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie sk adników 
Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu 
(zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty. 

(3)Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji 
umo liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  
rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych 
zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75m od powierzchni, na 
któr  spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za 
pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysoko ci 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl dni  nast puj ce zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z 
pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny, warstwami o grubo ci do 
40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi. 
przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub 
ruroci gu pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y 
stosowa  belki wibracyjne. 
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(4)Zag szczenie betonu 
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

 wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min.6000 drga  na minut , z 
bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi 
w p aszczy nie poziomej; 

 podczas zag szczenia wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  
wibratora; 

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko ci 5-8 
cm warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym; 

 kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu i p yt i 
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci; 

 czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu 
wynosi  od 30 do 60 sekund; 

 zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y 

ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno by  trwa e i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 
Przerwy    w    betonowaniu    nale y    sytuowa     w    miejscach    uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  
prostopad a do kierunku napr  g ównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do 
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez: 

 usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy 
pozosta ego szkliwa cementowego, 

 obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo te   

 narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub 
po ca kowitym stwardnieniu betonu. 
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  200 C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest 
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych 
przewidzianych norm  PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
In ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. 
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  nale y opracowa    plan   
kontroli  jako ci   betonu   dostosowany   do   wymaga    technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm    i   niniejszymi   SST   oraz   
ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów 
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technologicznych. Badania powinny obejmowa : badanie sk adników betonu badanie mieszanki 
betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  + 5 C, zachowuj c 
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarzni ciem. 
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 
wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w 
chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania    na    wypadek    
wyst pienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed 
zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 00 C w okresie twardnienia betonu nale y 
wcze niej podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Piel gnacja betonu 

(1)Materia y i sposoby piel gnacji betonu 
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton 
przed deszczem i nas onecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  + 5 C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od 
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie 
si czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne 
wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-75 /C-04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2)Okres piel gnacji 
ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN -63/B-06251) lub 
wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wyka czanie powierzchni betonu 

 Równo  powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami 
kruszywa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ; 

kni cia s  niedopuszczalne; 



 48

rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie 
mniejsze ni  2,5 cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5 % powierzchni 
odpowiedniej ciany, 
Równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  
2mm. 

 Faktura i naprawa uszkodze  
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale y: wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki na 
eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i  nast pnie  wyg adzi   i  uklepa ,   aby  
otrzyma   równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów. Wyrównan  wg powy szych 
zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk  aby 
usun  powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:  
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,  
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,  
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,  
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,  
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.  
 
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  deskowa  
mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek 32mm.  
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki 
gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust nale y uszczelni  szczeliny pomi dzy 
deskami ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznic. 
Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow .  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg 
wymaga  Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci 
za onej w projekcie technicznym. 
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli 
grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz 
podanymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi. 
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania 
pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w ilo ci nie mniejszej ni :  
- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m

3
betonu,  
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- 3 próbki na dob ,  
- 6 próbek na parti  betonu.  
 

Próbki pobiera si  losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.  

Je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.  

Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej 
klasie betonu.  

W przypadku nie spe nienia warunku wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  In yniera, spe nienie tego 
warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.  
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w 
wieku wcze niejszym od 28 dni.  
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 
raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu 
uk adania i zag szczania - po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie 
nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  
Próbki przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.  
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.  

Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i 
sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
rednicy próbki 100mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w 

wieku 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.  
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentuj cych dan  
parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w wieku 28 dni.  

Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu 
- po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160mm i minimalnym wymiarze boku lub 
rednicy 100mm.  

Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni wg PN-B-
06250.  
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez 

asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada  
dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.  
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli 
jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  
uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmowa :  
- badanie sk adników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
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- badanie betonu.  
 
6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowa  uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczno ci deskowania, 

- sprawdzeniu szczelno ci deskowania,  
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania rodkiem antyadhezyjnym,  
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym po enia górnego poziomu deskowania 
 
6.3. Tolerancja wykonania  

           6.3.1. Wymagania ogólne  
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci 
konstrukcji o powa nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi 
pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów.  

Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró noimienne w 
stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze 
systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce.  

6.3.2. System odniesienia  
 
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj  
osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lenia usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.5. Belki i p yty  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s upa nie powinno by  
wi ksze ni :  
± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi to ci L nie powinno by  
wi ksze ni :  
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by  wi ksze ni :  
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± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi dzy belkami nie powinno by  wi ksze ni :  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  
± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygi cie belek i p yt od poziomu nie powinno by  wi ksze ni :  
± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych stropów s siednich kondygnacji nie powinno by  
wi ksze ni :  
± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H

i
stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno by  wi ksze ni :  
± 20mm przy H 

i
20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.6. Przekroje  
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze 

ni :  
± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze ni :  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni :  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  
- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i po cze  nie powinno by  wi ksze ni :  
- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Powierzchnie i kraw dzie  
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2m 
nie powinny by  wi ksze ni :  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  
- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny 
by  wi ksze ni :  

15mm przy klasie tolerancji N1  
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10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na 
odcinku 0,2m nie powinny by  wi ksze ni :  

5mm przy klasie tolerancji N1  
2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny by  wi ksze ni :  

6mm przy klasie tolerancji N1  
4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie 
od obrysu ) w p aszczy nie nie powinny by  wi ksze ni :  

L/100 20mm przy klasie tolerancji N1  
L/200 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by  wi ksze ni :  

4mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.8. Otwory i wk adki  
 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinny by  wi ksze ni :  
± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.9. Podk ady pod posadzki.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podk adu d p aszczyzny, w dowolnym miejscu podk adu, nie 
mo e przekracza  5mm na ca ej d ugo ci aty kontrolnej o d ugo ci 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru s : 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru   robót zanikaj cych wg zasad uj tych w SST - 
G.00 oraz zasad podanych powy ej. 

9. PODSTAWY P ATNO CI 

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
 dostarczenie niezb dnych czynników produkcji 
 oczyszczanie pod a 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem 
 enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 
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 piel gnacj  betonu 
 rozbiórk  deskowania i rusztowa  
 oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice 

obiektu 
 
Podbeton na pod u gruntowym 

aci si  za ustalon  ilo  m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie pod a, 
przygotowanie, u enie, zag szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 
PN-88/B-06250 Beton zwyk y 
PN-88/B-04300 Cement. Metody ada . 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE Kod 

CPV – 45262500-6 

SPIS TRE CI 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 

2. MATERIA Y 
3. SPRZ T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru cian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów tzn.: 
 

 ciany murowanej z bloczków gazobetonowych. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia  podane  w  niniejszej   SST   s  zgodne  z   obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow  SST i poleceniami in yniera. 
 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  
Wymagania te dotycz :  

 cech zewn trznych (kszta tu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodze ), 
których oceny mo na dokona  na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, g sto  obj to ciowa elementu i tworzywa, izolacyjno  cieplna, 
wytrzyma  na ciskanie lub zginanie, promieniotwórczo  naturalna, wyst powanie 
szkodliwych domieszek, odporno  chemiczna itp.), których oceny mo na dokona  
laboratoryjnie.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do cian gipsowo-kartonowych.  
yty gipsowo-kartonowe powinny spe nia  wymagania okre lone w normie PN-B-79405. 

Przy wykonywaniu cian z p yt gipsowo-kartonowych nale y przestrzega  zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycz  elementów opisanych w SST „Tynki, ok adziny”.  
 
2.    MATERIA Y 
 
2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 
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Do przygotowania zaprawy stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych 

uszcze organiczne, oleje i mu . 
 
2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 
Marki i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki M12: 
-cement : ciasto wapienne : piasek 
      1      :          0,5   :             4,5 
      1      :           1     :              6 
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
      1      :    1 :           6 
      1      : 1       :           7 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonane mechanicznie. 
• Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie 

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la 

lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura 
otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  
jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. 

• Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Ceg a kratówka wg (PN-B 12011:1997) 

 Ceg a kratówka powinna odpowiada  aktualnej normie pa stwowej. 

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

 Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

 Nasi kliwo  nie powinna by  wy sza ni  20% 

 Wytrzyma  na ciskanie 10,0 MPa 

 sto  pozorna 1,4 kg/dm3, 

 Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

 Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do –15°C i odmra ania – 

brak uszkodze  po badaniu. 

Nie nale y stosowa  tego rodzaju ceg y do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4.   Bloczki z gazobetonu. 
Nale y stosowa  bloczki gazobetonowe daj ce wymiar ciany 30cm i 48cm.  

Podstawowe elementy powinny mie  kszta t prostopad cianu o prostych kraw dziach i p askich 
powierzchniach.  
Bloczki gazobetonowe przeznaczone b  do wykonywania cian przy u yciu cienko-
spoinowych zapraw.  

Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.  
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2.5.  Ceg a pe na.  

Nale y stosowa  ceg  budowlan  pe  o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 
odpowiadaj cej aktualnej normie pa stwowej.  

Ceg y powinny mie  kszta t prostopad cianu o prostych kraw dziach i p askich 
powierzchniach.  

3. SPRZ T 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. TRANSPORT 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Podczas transportu materia ów i elementów konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
 Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci 
poni ej 1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych. 

 Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia 
murów wykonanych niejednorodnie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe. 

 Bloczki uk adne na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.  
 Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów. 
 Mury powinny by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0oC. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub  pap ).  Przy wznawianiu robót po 

szej  przerwie nale y sprawdzi    stan   techniczny   murów,   cznie   ze   zdj ciem   
wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z ceg y pe nej 

5.1.1. Spoiny w murach  

 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  
17mm a minimalna 10mm. 

 10mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna 
nie powinna przekracza  15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania 
nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5 - 10mm. 
 
5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 
 
Mur nale y wznosi  zaczynaj c od roz enia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. 
Pierwsz  warstw  bloczków nale y murowa  na podk adzie z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Prawid owo  u enia bloczków wzd cian nale y sprawdza  za pomoc  poziomicy oraz 
rozpi tych linek murarskich. Wszelkie nierówno ci nale y korygowa  za pomoc  m otka 
gumowego.  
Wierzchni  warstw  bloczków nale y wyrówna  za pomoc  packi wyrównawczej i oczy ci  
szczotk  z wszelkich zanieczyszcze  i kurzu.  
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W dalszej kolejno ci nale y wykonywa  nast puj ce prace:  

Na tak przygotowan  powierzchni  nale y nak ada  warstw  zaprawy o grubo ci 1-3mm. 
Zapraw  nale y równomiernie rozk ada  stosuj c przy tym specjalna kielni  – pac  o z batej 
kraw dzi. Nak ada  kolejne bloczki ka dy dociskaj c do spoiny ostukuj c go gumowym 

otkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych nale y nad otworami okiennymi i 
drzwiowymi umie ci  nadpro a. Mo na stosowa  nadpro a prefabrykowane produkowane w tym 
samym systemie co materia  na ciany murowane. Nadpro a no ne produkowane s  ze 
zbrojonego betonu komórkowego maj cego optymaln  izolacyjno  ciepln  i du  no no . Belki 
nale y umieszcza  symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uk adaj c je na 
zaprawie. Podczas monta u nale y zwróci  uwag  na ich prawid owe u enie.  
Podczas murowania cian zewn trznych hali, nale y zostawi  wn ki w miejscu wyst powania rur 
spustowych. 
 

6  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 ciany murowane.  
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci. Ilo  robót okre la si  na 
podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko czeniowych. 

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za wiadczenie    o   jako ci    materia ów    i    wyrobów    dostarczonych na budow , 
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow , 
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  by y  wykonywane  przed odbiorem 
budynku. 
 

8.2.Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad uj tych w 
OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

 
9.   PODSTAWA P ATNO CI 
 

9.1. Dla cian murowanych.  
 
      P aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
      Cena obejmuje: 

 dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowiska pracy, 
 wykonanie cian, naro y,  
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa , 
 uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  
PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 
budowlanych.  
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


