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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00) - Kod CPV 45000000-7 

1.    WST�P
1.1.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
przebudowy i remontu: stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 
w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37

1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie	 miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�	, 
e podstawowe 
wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
Inwestor:  Gmina Kietrz,  ul. 3-go Maja  148-130 Kietrz
Charakterystyka obiektu:  
Budynek wzniesiony w latach 70-tych XX wieku, cz��	 dydaktyczna 4-kondygnacyjna (w tym jedna podziemna), 
cz��	 gastronomiczna 3-kondygnacyjna (w tym jedna podziemna) 
W ostatnich latach budynek w cz��ci 
ywieniowej wraz z pozostałymi budynkami kompleksu szkolnego poddany 
został termomodernizacji wraz z wymian� okien. Zmodernizowano równie
 system instalacji c.o. 
Remont obejmie cz��	 
ywieniow� obiektu: w piwnicach powstanie cz��	 socjalna dla pracowników stołówki oraz 
wyremontowane zostan� magazyny; na parterze powstanie kuchnia wraz z magazynami, biurami pomocniczymi, 
wydawalnia posiłków, jadalnia oraz w�zeł sanitarny; na pi�trze powstan� dwie klasy, biblioteka szkolna i sanitariaty, 
otwarty korytarz b�dzie słu
y	 jako �wietlica. 
Projektuje si� równie
 wind� osobow� obsługuj�c� wszystkie kondygnacje 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Ilekro	 w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym -nale
y przez to rozumie	: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
b) budowl� stanowi�c� cało�	 techniczno-u
ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
budynku  - nale
y przez to rozumie	 taki  obiekt budowlany,  który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budowli - nale
y przez to rozumie	 ka
dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno 
stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,  nadziemne i  podziemne przej�cia dla 
pieszych, sieci  uzbrojenia terenu, budowle  sportowe, cmentarze, pomniki, a takie cz��ci budowlane urz�dze�
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako 
odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�	 u
ytkow�. 
budowie - nale
y przez to rozumie	 wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak
e odbudow�, 
rozbudow�,  obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych - nale
y przez to rozumie	 budow�, a tak
e prace polegaj�ce na przebudowie, 
monta
u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie - nale
y przez to rozumie	 wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie
�cej konserwacji. 
terenie budowy - nale
y przez to rozumie	 przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 
przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
pozwoleniu na budow� - nale
y przez to rozumie	 decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
 budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy - nale
y przez to rozumie	 pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i 
opisy słu
�ce realizacji obiektu, operat/ geodezyjne i ksi�
k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metod� monta
u -tak
e dziennik monta
u. 
dokumentacji powykonawczej - nale
y przez to rozumie	 dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej - nale
y przez to rozumie	 pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� jego 
przydatno�	 do stosowania w budownictwie. 
wła�ciwym organie - nale
y przez to rozumie	 organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8 
wyrobie budowlanym - nale
y przez to rozumie	 wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
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stosowania we wzajemnym organie samorz�du zawodowego - nale
y przez to rozumie	 organy okre�lone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 
opłacie - nale
y przez to rozumie	 kwot� nale
no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw�
obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 
dzienniku   budowy  -  nale
y   przez   to   rozumie	   dziennik  wydany   przez   wła�ciwy   organ   zgodnie   z 
obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i 
okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa
niona do kierowania robotami i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�	 za 
prowadzon� budow�. 
rejestrze  obmiarów - nale
y przez to rozumie	 - akceptowan� przez  Inspektora nadzoru  ksi�
k� z 
ponumerowanymi stronami, słu
�c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�,   
szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych   zał�czników.   Wpisy w   rejestrze   obmiarów  podlegaj� potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium - nale
y przez to rozumie	 laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne   
laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   Zamawiaj�cego,   niezb�dne   do przeprowadzania niezb�dnych 
bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach - nale
y przez to rozumie	 wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie
 ró
ne 
tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej   zgodno�ci   -   nale
y   przez   to   rozumie	   zgodno�	   wykonanych   robót   dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone - z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru - nale
y przez to rozumie	 wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z 
prowadzeniem budowy. 
projektancie   -  nale
y   przez   to   rozumie	   uprawnion�   osob�   prawn�   lub   fizyczn�   b�d�c� autorem 
dokumentacji projektowej. 
ustaleniach technicznych - nale
y przez to rozumie	 ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj�ca odpowiednie w/kształcenie techniczne i praktyk�
zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on interes/ inwestora na budowie i 
wykonuje bie
�c� kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie
 przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis,   
oraz   wskazanie   szczegółowych   specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych,   z 
wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka
e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przeka
e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera	 opis, cz��	 graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 
- dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
- sporz�dzon� przez Wykonawc�. 
1.5.3. Zgodno�	 robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho	by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie
no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�	 ich wa
no�ci 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo
e wykorzystywa	 bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi	 Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie
no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s�
wa
niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by	 zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa
ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
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musz� by	 jednorodne i wykazywa	 zgodno�	 z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog�
przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST i 
maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
 do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa	 tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do 
ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, 
e jest wł�czony w cen�
umown�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 
�rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie podejmowa	 wszelkie 
konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� lub uci�
liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a 
wynikaj�cych ze ska
enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro
no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
c) mo
liwo�ci� powstania po
aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo
arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisy ochrony przeciwpo
arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa	 sprawny sprz�t przeciwpo
arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po
arem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych u
ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada	 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego. 
1.5.8. Ograniczenie obci�
e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�
enia na o� przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposa
enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powoduj�ce nadmierne obci�
enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie
o uko�czony fragment budowy w 
obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni�
odzie
 dla ochrony 
ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, 
e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy
ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u
ywane do robót od daty 
rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna	 wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej i 
samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowa i remont stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20

8

19.03. 2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca b�dzie przestrzega	 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie 
informowa	 Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

2.     MATERIAŁY

2.1. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w SST w celu udokumentowania, 
e 
materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia	 wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2.  Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, 
b�d� zło
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka
dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�	 do robót i były dost�pne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo
liwo�	 zastosowania ró
nych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo
e by	 pó�niej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien 
odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	 utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u
ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je
eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo
liwo�	 wariantowego u
ycia sprz�tu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed 
u
yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo
e by	 pó�niej zmieniany bez jego 
zgody. 

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na 
jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo
onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa	 si� z cz��ci opisowej i graficznej, 
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� lub kontraktem oraz za 
jako�	  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich   zgodno�	  z  dokumentacj�
projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostan�, je�li wymaga	 tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak
e w normach i 
wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie pó�niej ni

w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1.  Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale
y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo
liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST. 
Program zapewnienia jako�ci winien zawiera	: 
− organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
− wyposa
enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�), 
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak
e wyci�ganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa
eniem w 
mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilo�	 �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza	 pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c�
stwierdzenie, 
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót 
zgodnie z umow�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa	 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Je
eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa
ne, 
e mog� wpłyn�	 ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma u
ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u
ytku dopiero wtedy, gdy 
niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�	 tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, 
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem 
wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo
liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile 
kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiaj�cy. 
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Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa	 mo
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.  Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa	 Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej 
jednak ni
 w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo
liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia	
zgodno�	 materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�
Inspektor nadzoru mo
e pobiera	 próbki materiałów i prowadzi	 badania niezale
nie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Je
eli wyniki tych bada� wyka
�, 
e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezale
nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez 
Wykonawc�. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
3. Polsk� Norm� lub 
4. aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
eli nie s� obj�te 

certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
5. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka
da ich partia dostarczona do 
robót b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie
�co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy nale
y wpisywa	 w szczególno�ci: 
• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 
• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan   pogody   i   temperatur�   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegaj�cych   ograniczeniom   

lub wymaganiom 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, 
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• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło
one  Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub 
zaj�ciem stanowiska 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak 
stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
[2] Ksi�
ka obmiarów 
Ksi�
ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka
dego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokument/ laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikat/ zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by	 udost�pnione na ka
de 
yczenie 
Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie 
Zamawiaj�cego. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�
ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 
ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do 
celu płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i 
przedmiarze robót. 
7.3.  Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je
eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj�
bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada	 wa
ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra
ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST. B�dzie 
utrzymywa	 to wyposa
enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale
no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych, 
c) odbiorowi cz��ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót oraz ilo�ci 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo
liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.Gotowo�	 danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni
 w ci�gu 
7dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako�	 i ilo�	 robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet 
wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.  Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje 
si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.  Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz 
jako�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�	 do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło
onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�	 wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj�cego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj�   powykonawcz�,  tj.   dokumentacj�   budowy  z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 
4. protokoły odbiorów cz��ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksi�
ki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jako�ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpiecze�stwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
9. rysunki    (dokumentacje)    na   wykonanie   robót   towarzysz�cych   (np.    na   przeło
enie    linii   telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  o�wietlenia  itp.)   oraz  protokoły  odbioru   i   przekazania tych   robót wła�cicielom 
urz�dze�, 

10. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarz�dzone   przez   komisj�   roboty  poprawkowe   lub   uzupełniaj�ce   b�d� zestawione  wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin w/konania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z 
usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko�cowy) robót". 

9.     PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla 
danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�	 (kwota) podana przez Wykonawc� i przyj�ta 
przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie czynno�ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa	: 
• robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 
• warto�	 zu
ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• warto�	 pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
• koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pó�n. 
zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo
arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z pó�n. zm.). Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z pó�n. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086). 

10.2. Rozporz�dzenia 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno�ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126) 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 
dziennika budowy, monta
u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

10.3.      Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta
owych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE (ST 01) - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA – KOD CPV 45111100-9 

1 WST�P   
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.2. 
1.2. Zakres robót obj�tych specyfikacj�  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac:  

• Rozbiórki �cian  
• Rozbiórka warstw posadzkowych 
• Usuni�cie warstwy gruntu z wywozem taczkami 
• Rozbiórka okładziny �ciennej  
• Rozbiórka stropu (demonta
 prefabrykatów stropowych) 
• Wykucie otworów pod otwory drzwiowe i okienne 
• Demonta
 drzwi i okien 
• Demonta
 �cianki szklanej 
• Demonta
 parapetów 
• Demonta
 boazerii 
• Skucie tynków 
• Skucie okładziny z płytek 
• Demonta
 d�wigu towarowego 
• Wywóz gruzu, ziemi i złomu 

2. MATERIAŁ 

W powy
szych robotach nie wyst�puj� materiały do zabudowy.  

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu do rozbiórek zawarte zostały w ST Ogólnej 
3.2.Sprz�t do rozbiórek
Wykonawca przyst�puj�c do wykonania robót rozbiórkowych powinien si� wykaza	 mo
liwo�ci� korzystania z 
poni
szego sprz�tu 

• Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki k�towe, frezarki 
• Do wydobywania i ładowania – łopaty, ta�moci�gi, taczki, wiadra, zsypy 
• Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki, 
• Do zabezpieczenia – stemple, kliny, 
• Do ci�cia – piły r�czne i elektryczne, szlifierki k�towe, no
yce 

Sprz�t powinien posiada	 aktualne niezb�dne badania i przegl�dy. Powinien by	 w pełni sprawny i bezpieczny w 
obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP  

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Ogólnej 
Wybór �rodków transportu i sposób załadunku powinien by	 dostosowany do rodzaju materiałów rozbiórkowych i ich 
wielko�ci oraz odległo�ci transportu. Wydajno�	 �rodków transportu powinna by	 dostosowana do wydajno�ci 
sprz�tu do rozbiórek. Zakłada si�, 
e Wykonawca korzystał b�dzie z samochodów samowyładowczych o ładowno�ci 
do 5t. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST Ogólnej. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale
y: 

• Teren rozbiórki ogrodzi	 w sposób uniemo
liwiaj�cy przej�cie osobom nieupowa
nionym 
• Odpowiednio oznakowa	 teren rozbiórki 
• Podstemplowa	 fragmenty stropu w okolicy rozbiórek (nadpro
a) 
• Zabezpieczy	 elementy pozostaj�ce przed uszkodzeniem 
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• Ustawi	 zsypy i rynny przy rozbiórkach wykonywanych na wy
szych kondygnacjach 
• Ustawi	 rusztowania 
• Zdemontowa	 elementy instalacji prowadzonej po rozbieranym elemencie 

5.3.Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe prowadzi	 zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2006 w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rozbiórek  
Rozbiórki prowadzi	 pod stałym nadzorem technicznym w celu unikni�cia awarii  
Tynki skuwa	 młotami tak, aby nie uszkodzi	 �ciany w sposób zagra
aj�cy jej stabilno�ci. �ciany nale
y oczy�ci	 z 
pozostało�ci tynku szczotkami aby zapewni	 odpowiedni� przyczepno�	 nowego tynku do �ciany. 
Materiał z rozbiórek nale
y segregowa	 i utylizowa	 zgodnie z asortymentem. Inwestor ma prawo za
�da	 od 
Wykonawcy dokumentów potwierdzaj�cych prawidłow� utylizacj� materiałów. 
5.4.Ochrona przeciwpo
arowa 
Wykonawca zobowi�zany jest zapewni	 niezb�dny sprawny sprz�t przeciwpo
arowy podczas prac rozbiórkowych, 
szczególnie podczas ci�cia i spawania elementów w pobli
u materiałów łatwopalnych. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po
arem wynikaj�cym z niewystarczaj�cego 
zabezpieczenia przeciwpo
arowego. 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST Ogólnej. 
Kontrola jako�ci robót powinna by	 przeprowadzona w takim zakresie aby zapewni	 pełne bezpiecze�stwo ludzi i 
konstrukcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie odst�pstwa od projektu powinny by	 opisane, 
wyja�nione i uzasadnione. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST Ogólnej. 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych jest m2 i m3. 
W przypadku wykucia drzwi i okien do 2 m2 jednostk� jest sztuka. 

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST Ogólnej. 

9.PODSTAWA PŁATNO�CI

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST Ogólnej 
Cena obejmuje: 

• Prace pomiarowe i pomocnicze 
• Transport wewn�trzny materiałów z rozbiórki i ich usuni�cie poza teren budowy 
• Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awari�
• Zabezpieczenie zachowanych elementów przed zniszczeniem 
• Przeprowadzenie demonta
u 
• Oczyszczenie podło
y z resztek demontowanych elementów 
• Uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.PRZEPISY ZWI�ZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z pó�niejszymi zmianami 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BETONOWANIE (ST 02) - BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4, ZBROJENIE – KOD CPV 45262310-7 

1. WST�P  

1.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót betonowych i 

elbetowych przebudowy i remont stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu   
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i 
elbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuj� prace zwi�zane 
z dostaw� materiałów, wykonawstwem i  wyko�czeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu..
1.2.Zakres robót obj�tych specyfikacj�  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac:  

• Fundamenty 
elbetowe; płyty, oczepy, �ciany fundamentowe 
• Wie�ce i nadpro
a 
elbetowe 
• Podesty schodów 
elbetowe 
• Płyta 
elbetowa stropowa (uzupełnienia) 
• �elbetowa płyt denna szybu windowego  
• Podkłady betonowe i sypkie 
• Wylewki cementowe zbrojone siatk�

Wszystkie inne nie wymienione wy
ej roboty betonowe i 
elbetowe jakie wyst�puj� przy  realizacji umowy 
Rozwi�zania techniczne stanowi�ce podstaw� do wykonania tych robót s� przedstawione w projekcie 
wykonawczym. 
1.3.Przedmiot i zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn�
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
elbetowych w 
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót: 
– przygotowanie mieszanki betonowej, 
– wykonanie rusztowa�, 
– wykonanie deskowa� wraz z usztywnieniem 
-  przygotowanie i monta
em zbrojenia 
– układanie i zag�szczaniem mieszanki betonowej, 
– piel�gnacj� betonu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania tych robót oraz ich zgodno�	 z umow�, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odst�pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 

1.4.Okre�lenia podstawowe 
Beton zwykły – beton o g�sto�ci powy
ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz�cych przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego wytrzymało�ci na 
�ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�	 gwarantowan� Rb G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 
MPa). 
Wytrzymało�	 gwarantowana betonu na �ciskanie Rb G – wytrzymało�	 (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobie�stwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm� PN-EN 12300-3:2001. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 2 
Do wykonania konstrukcji betonowych i 
elbetowych nale
y stosowa	 materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania, o ustalonej przydatno�ci i przyj�te w projekcie. Wszystkie materiały i wyroby powinny mie	 deklaracj�
zgodno�ci wystawion� przez producenta, potwierdzaj�c� zgodno�	 wła�ciwo�ci z wymaganiami. 
Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.2. nale
y wykona	 z betonów klasy zgodnej  z dokumentacj�
projektow�.  

2.2. Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki u
ywane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 
szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
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2.2.2 Płyty deskowania: 
• Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
• W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
• Ł�czenie deskowa�: zł�cza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długo�ci, nie 

posiadaj�ce elementów pozostawiaj�cych w powierzchni betonu otworów o �rednicy wi�kszej ni
 25 mm. 

2.2.3 �rodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie �rodki zawieraj�ce składniki wchodz�ce w reakcj� z wolnym 
wapnem znajduj�cym si� w betonie, powoduj�ce wytwarzanie si� nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegaj�cych przywieraniu betonu do deskowania. 

2.3. Zbrojenie 

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji 
elbetowych pr�tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj�tych zakresem kontraktu 
stosuje si� stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W 
2.3.2. Wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pr�ty okr�głe 
ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-
1115) o nast�puj�cych parametrach: 
�rednica pr�ta w mm 6÷20 
- granica plastyczno�ci Re (min) w MPa500 
- wytrzymało�	 na rozci�ganie Rm (min) w MPa550 
- wytrzymało�	 charakterystyczna w MPa490 
- wytrzymało�	 obliczeniowa w MPa375 
- wydłu
enie (min) w % - 10%           
- zginanie do k�ta 60° 
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by	 bez p�kni�	, p�cherzy i naderwa�. 
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczone s� jamy usadowe, rozwarstwienia, p�kni�cia widoczne gołym 
okiem. 
2.3.3. Siatki zgrzewane 
Siatki zbrojeniowe zgrzewane zastosowane s� do zbrojenia wylewek cementowych. 
Siatki te s� układem  prostopadłych wzgl�dem siebie drutów tego samego gatunku (BSt 500), poł�czonych na 
skrzy
owaniu oporowym zgrzewaniem garbowym.  
�rednica pr�tów 3- 5 mm, oczka 15x15 cm, 10x10 cm. 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze 
Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada	 wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr�tów musi by	 zaopatrzona w atest, w którym maj� by	 podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka
dej wi�zki pr�tów lub kr�gu pr�tów (po dwie do ka
dej 
wi�zki) musz� znajdowa	 si� nast�puj�ce informacje: 
- znak wytwórcy, 
- �rednica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
2.3.5. Drut monta
owy
Do monta
u pr�tów zbrojenia nale
y u
ywa	 wy
arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego. 
2.3.6. Podkładki dystansowe
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wył�cznie z betonu. Podkładki dystansowe 
musz� by	 przymocowane do pr�tów. 
2.3.6. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełnia	 warunki normy PN-84/B-03264  

2.4. Składniki mieszanki betonowej  
2.4.1. Cement  
Do stosowania dopuszcza si� tylko cementy podane poni
ej.  
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norm� PN-88/B-30005 
Cement portlancki, marki 25 i 35 zgodnie z norm� PN-88/B-30000.  
Stosowane cementy powinny charakteryzowa	 si� nast�puj�cym składem: 
• zawarto�	 krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
• zawarto�	 alkaliów do 0,6%, 
• zawarto�	 alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
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• zawarto�	 C4AF + 2 x C3A  20%, 
• zawarto�	 glinianu trójwapniowego C3A  7%. 
Nie dopuszcza si� wyst�powania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej�cym, wi�kszej ni
 20% 
ci�
aru cementu ilo�ci grudek niedaj�cych si� rozgnie�	 w palcach i nierozpadaj�cych si� w wodzie. Grudki nale
y 
usun�	 poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania 
wyka
� niezgodno�	 z normami, cement nie mo
e by	 u
yty do wykonania betonu. 
2.4.2. Kruszywo  
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych winno spełnia	 wymagania normy PN-B-06712.  
Marki - jako�	 u
ytych kruszyw winny gwarantowa	 otrzymanie betonu o klasie co najmniej równej projektowanej, 
przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu.  
Wła�ciwo�ci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla u
ytych kruszyw winny spełnia	 wymagania okre�lone w PN-B-
06712 (tablica 2, tablica 3).  
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza	:  
• 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego  
• odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm  
• 1/3 grubo�ci wymaganego otulenia zbrojenia. 
U
yte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowa	 si� stało�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci�
uziarnienia oraz nie powinno zawiera	 składników szkodliwych w ilo�ci lub postaci mog�cej wywiera	 ujemny wpływ 
na cechy techniczne betonu.  
Skład ziarnowy poszczególnych asortymentów powinien odpowiada	 wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w PN-B-
06712.  
Do wykonania mieszanki betonowej nale
y stosowa	 piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, albo 
b�d�ce kompozycj� piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.  
Stosowane piaski winny spełnia	 nast�puj�ce wymagania: 
• zawarto�	 pyłów mineralnych co najwy
ej 1,5 %  
• zawarto�	 siarki co najwy
ej 0,2 % 
• zawarto�	 zanieczyszcze� obcych 0,25 % 
• zawarto�	 zanieczyszcze� organicznych - nie daj�ca barwy ciemniejszej od wzorcowej 
• reaktywno�	 alkaliczna - nie wywołuj�ca zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %.  
Nie dopuszcza si� grudek gliny.  
Zawarto�	 poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi	: 
• do 0,25 mm   14-19 % 
• do 0,5 mm   33-48 % 
• do 1 mm   57-76 % 
Jednocze�nie winny by	 spełnione wymagania dotycz�ce uziarnienia kruszywa.  
2.4.3. Woda do celów budowlanych  
Jako wod� zarobow� mo
na stosowa	 ka
d� wod� zdatn� do picia oraz wod� z rzek, jezior i innych miejsc pod 
warunkiem, 
e odpowiada ona okre�lonym wymaganiom podanym poni
ej (zgodnie z PN-B-32250): 
• barwa wody winna odpowiada	 barwie wody wodoci�gowej  
• woda nie powinna wydziela	 zapachu gnilnego  
• woda nie powinna zawiera	 zawiesiny np. grudek, kłaczków  
• pH nie mniej ni
 4  
• zawarto�	 siarkowodorów, nie wi�cej ni
 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)  
• zawarto�	 cukrów nie wi�cej ni
 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)  
• zawarto�	 chlorków, nie wi�cej ni
 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00) 
• twardo�	 ogólna nie wi�cej ni
 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)  
• sucha pozostało�	, nie wi�cej ni
 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 
Obni
enie wytrzymało�ci zapraw na zginanie lub �ciskanie, nie mniej ni
 10 % (wg PN-B-32250). 
Woda spełniaj�ca ww warunki nadaje si� równie
 do piel�gnacyjnego zwil
ania elementów betonowych oraz do 
piel�gnacji twardniej�cego betonu.  
Nie nale
y stosowa	 do betonów:  
• wód z rzek w pobli
u odpływów �cieków fabrycznych 
• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami ro�linnymi)  
• wód morskich oraz innych zawieraj�cych glony i muł  
• wód wydzielaj�cych zapachy. 
2.5. Beton 
Beton do konstrukcji musi spełnia	 nast�puj�ce wymagania: 
– nasi�kliwo�	 – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– wodoszczelno�	 – wi�ksza od 0,8MPa (W8), 
– wska�nik wodno-cementowy (w/c) – ma by	 mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien by	 ustalony zgodnie z norm� PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej 
ilo�ci wody zapewni	 szczelne uło
enie mieszanki w wyniku zag�szczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien odpowiada	 najmniejszej 
jamisto�ci. 
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Zawarto�	 piasku w stosie okruchowym powinna by	 jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia	 niezb�dn�
urabialno�	 przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by	 wi�ksza ni
 42% przy kruszywie grubym do 
16 mm. 
Optymaln� zawarto�	 piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró
n�, ale nie wi�ksz� od dopuszczalnej, ilo�	 piasku, 
– za optymaln� ilo�	 piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona przez wibrowanie 
charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 
Warto�	 parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska�nika w/c charakteryzuj�cego 
mieszank� betonow� nale
y okre�li	 do�wiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza si� na podstawie uzyskanych 
wytrzymało�ci betonu z mieszanek o ró
nych warto�ciach w/c (mniejszych i wi�kszych od warto�ci przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika w/c w 
mieszance mo
na skorzysta	 z warto�ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilo�ci cementu – 400 kg/m3 – dla betonu klasy B-30, 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj�cej w warunkach 
naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni
sza ni
 10 st. C), �redni� wymagan� wytrzymało�	 na �ciskanie 
nale
y okre�li	 jako równ� 1,3 Rb G. 
Zawarto�	 powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow� wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna 
przekracza	: 
– warto�ci 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj�cych, 
– warto�ci 3,5÷5,5% – dla betonu nara
onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
– warto�ci 4,5÷6,5% – dla betonu nara
onego na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by	 nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas projektowania jej składu i nast�pnie przy 
wytwarzaniu. 
Mieszank� betonow� do pali nale
y zaprojektowa	 zgodnie z norm� PN-B-03264:2002. Powinna by	 odporna na 
segregacj�, wysokoplastyczna, dobrze urabialna, zwi�zła, wodoszczelna, posiada	 zdolno�	 do samo zag�szczenia i 
dobr� zdolno�	 rozpływu 
2.6. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mog� by	 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 
– s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni�	) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów, 
– spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u
ycia. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by	 potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyj�cia materiałów. 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno by	 kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach w temperaturze 
powy
ej +5°C a poni
ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by	 układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 10. 
Je
eli nie ma mo
liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod� nale
y przechowywa	 w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa	 wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub 
w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiały mog�ce zmieni	 skład chemiczny wody. 

3. SPRZ�T  

3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 3. 
3.2. Sprz�t do wykonywania robót zbrojarskich 
Sprz�t u
ywany przy przygotowaniu i monta
u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełnia	
wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprz�tu, jak: gi�tarki, 
pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by	 sprawne oraz posiada	 fabryczn� gwarancj� i instrukcj� obsługi. Sprz�t 
powinien spełnia	 wymagania BHP, jak przykładowo osłony z�batych i pasowych urz�dze� mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by	 specjalnie oznaczone. Sprz�t ten powinien 
podlega	 kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by	 odpowiednio 
przeszkolone. 
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3.3. Sprz�t do wykonywania robót betonowych 
Rodzaje sprz�tu u
ywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowa� pozostawia si� do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarz�dzaj�cym realizacj� umowy. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny lub narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót i przepisów 
BIOZ zostan� przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania takiego sprz�tu i narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu 
na jako�	 materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska. 
3.3.1.Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywa	 si� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowa	
mieszarek wolnospadowych). 
3.3.2.Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewn�trznego mieszanek betonowych nale
y stosowa	 mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). 
Ilo�	 „gruszek” nale
y dobra	 tak, aby zapewni	 wymagan� szybko�	 betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.3.3.Zag�szczanie
Do zag�szczania mieszanki betonowej stosowa	 wibratory wgł�bne o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga�/min. z 
buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia krzy
uj�cymi si� w płaszczy�nie 
poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa	 si� jednakowymi 
drganiami na całej długo�ci. 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 4.  
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien by	 pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 

PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosi	 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach 

powinny by	 zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
• Do ka
dej partii dostarczanego cementu powinien by	 doł�czony dokument dostawy zawieraj�cy dane oraz 

sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci wg PN-B-197-1:2002. 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo nale
y przechowywa	 na dobrze zag�szczonym i odwodnionym podło
u w warunkach zabezpieczaj�cych 
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas i gatunków. 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
4.4.1.Mas� betonow� nale
y transportowa	 �rodkami nie powoduj�cymi segregacji ani zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu pocz�tkowego. 
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia	 dostarczenie do miejsca, układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekło�ci, jaki został ustalony dla danego sposobu zag�szczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by	 dłu
szy ni
: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
4.6. Transport zbrojenia  
Pr�ty do zbrojenia powinny by	 przewo
one odpowiednimi �rodkami transportu, w sposób zapewniaj�cy unikni�cie 
trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 5.  
5.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej w punkcie 5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�ce 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa� i rusztowa�. 
5.3. Warunki przyst�pienia do robót 
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo
e nast�pi	 na podstawie dostarczonego przez Wykonawc� szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by	 stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowo�	 wykonania 
wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 

• prawidłowo�	 wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 
• prawidłowo�	 wykonania zbrojenia, 
• zgodno�	 rz�dnych z projektem, 
• czysto�	 deskowania oraz obecno�	 wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�	 otuliny, 
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• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło
onego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowo�	 wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 
• gotowo�	 sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz� by	 wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie mo
na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.4. Przygotowanie zbrojenia 
5.4.1. Przygotowanie, monta
 i odbiór zbrojenia powinien odpowiada	 wymaganiom  normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny by	 zgodne z dokumentacj� projektow�. 
5.4.2. Czyszczenie pr�tów
Pr�ty przed ich u
yciem do zbrojenia konstrukcji nale
y oczy�ci	 z zendry, lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota. Pr�ty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb� olejn� mo
na opala	 lampami benzynowymi lub czy�ci	 preparatami 
rozpuszczaj�cymi tłuszcze. 
Stal nara
on� na cho	by chwilowe działanie słonej wody nale
y zmy	 wod� słodk�. 
Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub mechanicznie b�d� te

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale
y sprawdzi	 wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. 
Stal tylko zabrudzon� mo
na zmy	 strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra
a si� strumieniem ciepłej wody. 
Mo
liwe s� równie
 inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.4.3. Prostowanie pr�tów
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, �cianek. Dopuszczalna wielko�	 miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.4.4. Ci�cie pr�tów zbrojeniowych
Ci�cie pr�tów nale
y wykonywa	 przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporz�dzenie w tym 
celu planu ci�cia. Ci�cia przeprowadza si� przy u
yciu mechanicznych no
y. Dopuszcza si� równie
 ci�cie palnikiem 
acetylenowym. 
5.4.5. Odgi�cia pr�tów, haki
Minimalne �rednice trzpieni u
ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległo�	 od krzywizny pr�ta do miejsca, gdzie mo
na na nim poło
y	 spoin�, wynosi 10d dla stali A-III i 
A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo
na wykonywa	 odgi�cia pr�tów o �rednicy d < 12 mm. Pr�ty o 
�rednicy d > 12 mm powinny by	 odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagi�	 i załama� elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie wszystkie pr�ty 
zbrojenia rozci�ganego, nale
y stosowa	 �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d. 
Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i pr�tów monta
owych powinna spełnia	 warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgi�	 pr�tów nale
y zwróci	 szczególn� uwag� na ich zewn�trzn� stron�. Niedopuszczalne s�
tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 
5.5. Monta
 zbrojenia
5.5.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo
liwia	 jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po uło
eniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie mo
e ulec zmianie. W 
konstrukcj� mo
na wbudowa	 stal pokryt� co najwy
ej nalotem niełuszcz�cej si� rdzy. 
Nie mo
na wbudowa	 stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubo�	 otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu 
elbetowego powinna 
wynosi	 co najmniej: 
• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m - dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali, 
• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, poci�gów, gzymsów, 
• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci�gów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�	 w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.5.2. Montowanie zbrojenia 
Pr�ty zbrojenia nale
y ł�czy	 w sposób okre�lony w dokumentacji projektowej. 
Skrzy
owania pr�tów nale
y wi�za	 drutem wi�załkowym, zgrzewa	 lub ł�czy	 tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wi�załkowy, wy
arzony o �rednicy 1 mm, u
ywa si� do ł�czenia pr�tów o �rednicy do 12 cm, przy �rednicach 
wi�kszych nale
y stosowa	 drut o �rednicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale
y ł�czy	 wszystkie skrzy
owania pr�tów naro
nych ze strzemionami, a 
pozostałych pr�tów - na przemian. 
�ciany 
elbetowe klatki schodowej kotwi	 do istniej�cych elementów konstrukcji poprzez kotwy wklejane  
5.6. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa	 si� wył�cznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który mo
e zapewni	 
�dane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by	 dokonywane wył�cznie wagowo z dokładno�ci�: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
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Czas mieszania nale
y ustali	 do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by	 krótszy ni
 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych nale
y stosowa	 pojemniki o konstrukcji umo
liwiaj�cej łatwe ich opró
nianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si� sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie nale
y zrzuca	 z wysoko�ci wi�kszej ni
 0,75 m 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 elementów konstrukcji monolitycznych nale
y przestrzega	 wymogów  

• w fundamentach, �cianach i ramach mieszank� betonow� nale
y układa	 bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu pompy b�d� te
 za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci do 40 cm, zag�szczaj�c 
wibratorami wgł�bnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale
y układa	 bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy, 
• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa	 wibratory 

wgł�bne. 
Przy zag�szczeniu mieszanki betonowej nale
y spełnia	 nast�puj�ce warunki: 

• wibratory wgł�bne stosowa	 o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o �rednicy nie wi�kszej 
ni
 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le
�cymi w płaszczy�nie poziomej, 

• podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka	 zbrojenia buław� wibratora, 
• podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale
y zagł�bia	 buław� na gł�boko�	 5÷8 cm w warstw�

poprzedni� i przytrzymywa	 buław� w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmowa	 powoli w stanie 
wibruj�cym, 

• kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by	 od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległo�	 ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny by	 stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzowa	 si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci; 

• czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym lub belk� (łat�) wibracyjn� w jednym miejscu powinien 
wynosi	 od 30 do 60 s., 

Przerwy w betonowaniu nale
y sytuowa	 w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by	 uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach mo
na si� kierowa	 zasad�, 
e powinna ona by	 prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by	 starannie przygotowana do poł�czenia betonu 
stwardniałego ze �wie
ym przez usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwil
enie wod�. 
Powy
sze zabiegi nale
y wykona	 bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
si� odby	 pó�niej ni
 w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Je
eli temperatura powietrza jest 
wy
sza ni
 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza	 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania nale
y unika	 dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło
onego 
betonu. 
5.7. Wykonanie podkładu cementowego 
- grubo�	 podkładu zwi�zanego z podło
em nie powinna by	 mniejsza ni
 25 mm 
- grubo�	 podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by	 mniejsza ni
 35 mm 
- grubo�	 podkładu pływaj�cego na izolacji przeciwd�wi�kowej i cieplnej nie powinna by	 mniejsza ni
 40 mm,  
  a w przypadku izolacji z materiałów sztywnych nie mniejsza ni
 35 mm  
- na podkładzie powinny by	 wykonane projektowane dylatacje przeciwskurczowe, cokoły, spadki 
- szczeliny powinny by	 wykonane w miejscu dylatacji całego obiektu, przy fundamentach urz�dze�, przy liniach 

rozgraniczaj�cych posadzki o ró
nych obci�
eniach; szeroko�	 szczelin powinna wynosi	 od 4mm do 12mm 
- szczeliny powinny by	 uzupełnione elastycznym materiałem dylatacyjnym 
- szczeliny przeciwskurczowe powinny by	 wykonywane w odległo�ciach 

• 4m w pomieszczeniach zamkni�tych na podło
u gruntowym 
• 6m w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury 
• 5,5 m w pozostałych przypadkach 

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz w ci�gu co najmniej 3 dni po wykonaniu powinna by	
wy
sza ni
 5oC 

- zapraw� cementow�  nale
y układa	 niezwłocznie po jej przygotowaniu, mi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko�ci 
równej grubo�ci podkładu, zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczenia powierzchni podkładu 

- na �wie
ym podkładzie powinny by	 wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe na gł�boko�	 od 1/3 do 1/2 
grubo�ci  

- w ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by	 piel�gnowany 
- podkład powinien mie	 powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom� lub zgodn� z projektowanym 

spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2- metrow� łat� nie powinna wskazywa	 prze�witów wi�kszych ni

3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza	 2mm/m i 
5mm na całej długo�ci pomieszczenia 

- posadzka betonowa pod posadzk� 
ywiczn� powinna mie	 �redni� wytrzymało�	 na odrywanie nie mniejsz� ni
 1,5 
MPa, minimaln� miejscow� wytrzymało�	 nie mniejsz� ni
 1,0 MPa i �redni� wytrzymało�	 na �ciskanie nie 
mniejsz� ni
 25 MPa. 
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5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji nale
y wykonywa	 wył�cznie w temperaturach nie ni
szych ni
 plus 5oC, zachowuj�c 
warunki umo
liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni�ciem. 
Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by	 zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opró
niania betoniarki nie powinna by	 wy
sza ni
 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale
y wówczas zabezpieczy	
miejsce robót za pomoc� mat lub folii. 
5.9. Piel�gnacja betonu 
Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy
szej ni
 +5 st. C nale
y nie pó�niej ni
 po 12 godz. 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�). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy
szej beton nale
y polewa	 w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzie� i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni co najmniej 3 razy na dob�. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia	 wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by	 chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa.  
5.10. Wyka�czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie musz� by	 gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�, 
• p�kni�cia i rysy s� niedopuszczalne, 
• wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by	 wi�ksze ni
 2 mm. 
Ostre kraw�dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by	 oszlifowane. Je
eli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo�rednio po rozebraniu deskowa� nale
y 
wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna	 za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si�
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.11. Deskowania 
Konstrukcja deskowa� powinna by	 sprawdzana na siły wywołane parciem �wie
ej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl�dnia	: 
• szybko�	 betonowania, 
• sposób zag�szczania, 
• obci�
enia pomostami roboczymi. 
Deskowania powinna spełnia	 nast�puj�ce warunki: 
• zapewnia	 odpowiedni� sztywno�	 i niezmienno�	 kształtu konstrukcji, 
• zapewnia	 jednorodn� powierzchni� betonu, 
• zapewnia	 odpowiedni� szczelno�	, 
• zapewnia	 łatwy ich monta
 i demonta
 oraz wielokrotno�	 u
ycia, 
• wykazywa	 odporno�	 na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca si� wykonywa	 ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��	 deskowa� mo
na u
y	 desek 
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�	 desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny by	 jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo
na 
zastosowa	 poł�czenia na pióro i wpust, nale
y uszczelni	 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. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 6. 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 
• Szalunków 
• Zbrojenia 
• Cementu i kruszyw do betonu 
• Receptury betonu 
• Sposobu przygotowania i jako�ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu uło
enia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładno�ci prac wyko�czeniowych 
• Piel�gnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga b�dzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci prowadzenia robót rozbiórkowych z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 
podanymi powy
ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow� nale
y przeprowadzi	 nast�puj�ce badania: 
• sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
• próba rozci�gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania nale
y pobra	 minimum 3 próbki z ka
dego kr�gu lub wi�zki. Próbki nale
y pobra	 z ró
nych miejsc 
kr�gu. 
Jako�	 pr�tów nale
y oceni	 pozytywnie, je
eli wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni
ej. 
Usytuowanie pr�tów: 
• otulenie wkładek według projektu zwi�kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si� zmniejszenia grubo�ci 

otuliny, 
• rozstaw pr�tów w �wietle: 10 mm, 
• odst�p od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
• długo�	 pr�ta mi�dzy odgi�ciami: ±10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable nale
y wykona	 z dokładno�ci�: ±1mm (wzajemne odległo�ci mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezale
nie od tolerancji podanych powy
ej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekracza	 3%, 
• liczba uszkodzonych skrzy
owa� na jednym pr�cie nie mo
e przekracza	 25% ogólnej ich liczby na tym pr�cie, 
• ró
nica w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi nie powinna przekracza	 ±0,5 cm, 
• ró
nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza	 ±2 cm.
Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu wbudowanego w konstrukcj� nale
y w trakcie betonowania pobiera	 próbki 
kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni
: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dob�, 
• 6 próbek na parti� betonu. 

Próbki pobiera si� losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast�pnie przechowuje si�, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm� PN-B-06250. 
Je
eli próbki pobrane i badane jak wy
ej wyka
� wytrzymało�	 ni
sz� od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
nale
y przeprowadzi	 badania próbek wyci�tych z konstrukcji. 
Je
eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne, to beton nale
y uzna	 za odpowiadaj�cy wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymało�ci betonu na �ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si� w 
uzasadnionych przypadkach, za zgod� Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie pó�niejszym, lecz nie 
dłu
szym ni
 90 dni. 
Dopuszcza si� pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie w okresie krótszym ni

od 28 dni. 
Próbki przechowywa	 nale
y w warunkach laboratoryjnych i bada	 w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych (przez własne 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 materiałów. 
Badania elementów rusztowa� nale
y przeprowadzi	 w zale
no�ci od u
ytego materiału zgodnie z: 
• PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
• PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Ka
de deskowanie powinno by	 odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by	: 
• klasy drewna i jego wady (s�ki) 
• szczelno�	 deskowa� w płaszczyznach i naro
ach wkl�słych 
• poziom górnej kraw�dzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki deskowa� w stosunku do wielko�ci zało
onych w projekcie technologicznym 
deskowa�: 
a) rozstaw 
eber ± 0,5%, lecz nie wi�cej ni
 o 2 cm, 
b) odchylenie deskowa� od prostoliniowo�ci lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) ró
nice w grubo�ci desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie �cian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wi�cej ni
 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewn�trznych deskowa� (przekrojów betonowych): 

• 0,2% wysoko�ci, lecz nie wi�cej ni
 – 0,5 cm, 
• + 0,5% wysoko�ci, lecz nie wi�cej ni
 + 2 cm, 
• –  0,2% grubo�ci (szeroko�ci), lecz nie wi�cej ni
 + 0,5 cm. 
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W ka
dym rusztowaniu w czasie odbioru nale
y sprawdzi	: 
• rodzaj materiału (klas� drewna – nie nale
y stosowa	 do rusztowa� klasy ni
szej ni
 K27), 
• ł�czniki i zł�cza, 
• poziomy górnych kraw�dzi przed obci�
eniem i po obci�
eniu oraz kraw�dzie dolne, 
• efektywno�	 st�
e�, 
• przygotowanie podło
a i sposób przekazywania nacisków na podło
e. 

Rusztowania i deskowania powinny by	 przedmiotem bie
�cej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie 
betonowania oraz demonta
u (sprawdzenie wpływu zdj�cia rusztowa� i deskowa� na odkształcenia konstrukcji 
no�nej). 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 7. 
Podstaw� dokonywania obmiarów, okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
zał�czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Obj�to�	 konstrukcji betonowej lub 
elbetowej oblicza sie	 w m3 (metr sze�cienny). Do obliczenia ilo�ci 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si� wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr�ca si�
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
7.3.Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi s�: 

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m3 płaskich płyt 
elbetowych  
1 m2 podkłady cementowe 
1 t zbrojenie 
1 mb pala o okre�lonej �rednicy 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
W trakcie odbioru nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Je
eli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny mo
na uzna	, 
e roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacj�
projektow� oraz specyfikacj� techniczn�. Je
eli chocia
 jeden wynik badania jest negatywny roboty nale
y uzna	 za 
niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nale
y ustali	 zakres prac koniecznych do usuni�cia 
nieprawidłowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale
y przedstawi	 je do ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale
y zapisa	 w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu s�: 
• pisemne  stwierdzenie   Inspektora   nadzoru  w  dzienniku   budowy  o  wykonaniu   robót  zgodnie  z 

dokumentacj� projektow� i ST, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�cie 
przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je
eli tak� form�
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Przy odbiorze ko�cowym konstrukcji monolitycznych powinny by	 przedstawione nast�puj�ce dokumenty: 

• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone 
w czasie budowy  

• dokumentacja stwierdzaj�ca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian  
• dziennik robót / dziennik budowy  
• wyniki bada� kontrolnych betonu  
• protokoły odbioru robót zanikaj�cych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót i elementów zanikaj�cych  
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• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi�zane z procesem budowy, maj�ce wpływ 
na udokumentowanie jako�ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane. 

Przy kontroli jako�ci wykonanych robót nale
y sprawdzi	: 
• prawidłowo�ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. dylatacje, szczeliny  
• jako�ci betonu pod wzgl�dem jego zag�szczenia, jednorodno�ci struktury, widocznych wad i uszkodze�

(raki, rysy, odpryski). Ł�czna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna by	 wi�ksza ni
 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko�ciennych nie wi�ksza ni
 1 %. Lokalne raki nie 
powinny obejmowa	 wi�cej ni
 5 % przekroju danego elementu.  

• zbrojenie główne nie mo
e by	 odsłoni�te  

W poni
szej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchyłki od wymiarów i poło
enia konstrukcji.  
Odchylenie Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia na 1 
m wysoko�ci  

5 

Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia na 
cał� wysoko�	 konstrukcji w fundamentach  

20 

Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia w 
�cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymuj�cych 
stropy monolityczne 

15 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny w dowolnym 
kierunku  

5 

Odchylenie płaszczyzn powierzchni poziomych od poziomu na cał� płaszczyzn� 15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łat� długo�ci 2 m 
powierzchni bocznych i spodnich (z wyj�tkiem powierzchni podporowych)  

+ 4 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łat� długo�ci 2 m, 
powierzchni górnych (z wyj�tkiem powierzchni podporowych) 

+ 8 

Odchylenia w długo�ci i rozpi�to�ci elementów  + 20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  + 8 
Odchylenia w rz�dnych powierzchni innych elementów + 5 
Odchylenia �cian szybu d�wigu  Uzgodni	 z dostawc� d�wigu 

W przypadku, je
eli chocia
 jedno z bada� da wynik ujemny, odbieran� konstrukcj� lub jej cz��	 nale
y uzna	 za 
niezgodn� z wymogami niniejszych warunków.  
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodno�ci konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, 
wymogami Polskich norm lub projektem nale
y ustali	, czy w danym przypadku odst�pstwa zagra
aj�
bezpiecze�stwu budowli lub jej cz��ci. Konstrukcja lub jej cz��	 zagra
aj�ca bezpiecze�stwu powinna by	
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do bada�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie pr�tów stalowych, 
• ł�czenie pr�tów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
• monta
 zbrojenia przy u
yciu drutu wi�załkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj� projektow� i niniejsz�

ST, 
• wykonanie bada� i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi�cych własno�	 Wykonawcy i usuni�cie ich poza teren 

budowy 
Rozliczenie robót betoniarskich mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi warto�	 tych 
robót obliczona na podstawie: 
• okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez 

zamawiaj�cego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub 
elbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzgl�dniaj�: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
• obsług� sprz�tu, 
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• monta
 rusztowa� z pomostami i deskowa�, 
• przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj� oraz z zag�szczeniem i piel�gnacj�, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie
 osadzenie potrzebnych 

zakotwie�, marek, rur itp., 
• demonta
 deskowa�, rusztowa� i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usuni�cie, b�d�cych własno�ci� wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 

urz�dze�, 
• wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  
10.1. Normy 
PN-EN 196:2006  Metody badania cementu.  
PN-EN 197:2002 Cement.  
PN-EN 932:1999 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw  
PN-EN 933:2000 Badanie geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw  
PN-EN 1097:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw  
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
PN-EN 480:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�.  
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cz��	 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno�ci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz��	 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�	. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 12504:2001 Badanie betonu w konstrukcjach.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i 
elbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 

zast�pienia) 
PN-ISO 6935:1998   Stal do zbrojenia betonu.  
PN 82/H-93215   Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251    Roboty betonowe i 
elbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408    Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozci�gania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, 
elbetowe i spr�
one. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (ST 03) - Kod CPV 45262500-6 

1. WST�P
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu 
konstrukcji murowych przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w 
Szkole Podstawowej w Kietrzu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.2. Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie	 miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�	, 
e podstawowe wymagania b�d�
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj�tych specyfikacj�
Specyfikacja dotyczy wykonania elementów murowych takich jak: 
• Zamurowania drzwi i okien  
• Murowania �cian działowych i no�nych z bloczków PGS 
• Murowanie �cianek z pustaków szklanych 
• Przymurowania i przemurowania 
• Wykonanie nadpro
y z profili stalowych w istniej�cych �cianach 
• Wykonanie nadpro
y z prefabrykatów 
elbetowych 
• Murowanie kominów  
• Wykonanie murów z bloczków betonowych  
Przedmiotem specyfikacji jest tak
e okre�lenie wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci materiałów wykorzystywanych do 
robót murowych oraz wymaga� dotycz�cych wykonania i odbiorów. 
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak
e zdefiniowanymi poni
ej: 
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaj�ca na placu budowy w wyniku r�cznego spojenia elementów murowych 
zapraw� murarsk�. 
Element murowy - drobno- lub �redniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do r�cznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Otwór - ukształtowana przestrze� pusta, która mo
e przechodzi	 lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, 
je
eli s� wymagane. Zaprawy budowlane dziel� si� na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. 
aroodporne, 
monta
owe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn� konstrukcyjn�
cało�	 i wyrównywania napr�
e� wyst�puj�cych w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ró
nego rodzaju wyroby 
metalowe, 
elbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniaj�ce 
tj. kotwy, ł�czniki, wsporniki, nadpro
a i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne  wyroby  i   materiały  wykorzystywane  przy wznoszeniu   konstrukcji   murowych  -
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Wytrzymało�	 �rednia elementów murowych na �ciskanie - �rednia arytmetyczna wytrzymało�	 na �ciskanie 
okre�lonej liczny elementów murowych. 
Nadpro
e - belka przejmuj�ca obci�
enie z obszaru nad otworem w �cianie murowanej.  
Nadpro
e pojedyncze - nadpro
e pracuj�ce jako pojedyncza belka. 
Nadpro
e zło
one - nadpro
e składaj�ce si� z dwóch lub wi�cej elementów konstrukcyjnych, z których ka
dy ma 
stref� �ciskan� i rozci�gan�. 
Nadpro
e zespolone - nadpro
e zawieraj�ce cz��	 prefabrykowan� oraz uzupełniaj�c� wykonywan� na miejscu 
wbudowania. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
• cegła budowlana pełna klasy 150 
• bloczek PGS, odmiana 550, grubo�ci 11,5cm, 18cm, 24cm 
• pustaki szklane 19x19 cm 
• bloczki betonowe standardowe 
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• kształtki kominowe systemowe 
• zaprawy cementowo-wapienne i cementowe 
• wyroby dodatkowe, 
• profile stalowe  
• belki nadpro
owe prefabrykowane 
• zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj�ca wymaganiom normy PN-B-10104. 
• zaprawa cementowo-wapienna  
•    wytrzymało�ci na �ciskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy - klasa M5 dla 
zapraw cementowo-wapiennych 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymało�	 na �ciskanie powinna by	 deklarowana przez 
producenta. Producent mo
e deklarowa	 klas� wytrzymało�ci na �ciskanie oznaczon� liter� „M" i nast�puj�c� po niej 
liczb� klasy, co oznacza, 
e wytrzymało�	 na �ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
Konsystencja i plastyczno�	 (rozpływ)
Konsystencj� �wie
ej zaprawy okre�la si� za pomoc� stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w 
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie 
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegaj�cej na okre�leniu gł�boko�ci zanurzania 
sto
ka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 
Czas zachowania wła�ciwo�ci roboczych
Czas zachowania wła�ciwo�ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by	 deklarowany przez 
producenta. Wyniki bada� przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywa	 czas nie krótszy ni
 jego 
warto�	 deklarowana. 
Czas zachowania wła�ciwo�ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okre�lany według PN-EN 
1015-9, nie powinien by	 krótszy ni
 dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 
Zawarto�	 powietrza
Zawarto�	 powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzaj�cych, wykonywanych na miejscu budowy, okre�lana 
według PN-EN 1015-7, nie powinna by	 wi�ksza ni
: 
1)10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
G�sto�	 obj�to�ciowa zaprawy stwardniałej
G�sto�	 zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, okre�lana według PN-EN 1015-10, zgodnie z norm�
PN-B-10104 nie powinna przekracza	 zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3, 
Absorpcja wody (nasi�kliwo�	)
Absorpcja wody (nasi�kliwo�	) w zale
no�ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana według 
PN-85/B-04500, powinna wynosi	 nie wi�cej ni
 14% 
Wytrzymało�	 spoiny
Wytrzymało�	 spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, 
okre�la si� jako pocz�tkow� wytrzymało�	 charakterystyczn� na �cinanie spoiny. 
Pocz�tkowa wytrzymało�	 charakterystyczna na �cinanie spoiny zapraw wytwarzanych na miejscu budowy mo
e by	
okre�lana na podstawie: 
1) bada� poł�czenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) warto�ci tabelarycznych zawartych w zał�czniku C do normy PN-EN 998-2 wynosz�cych 
- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania. 
Deklaracja mo
e by	 wydana na podstawie bada� przeprowadzonych zgodnie z procedur� zapisan� w PN-EN 1052-
3 lub według wcze�niej podanych warto�ci normowych zawartych w zał�czniku C do normy PN-EN 998-2. 
Materiały do wykonania zapraw:
- cement spełniaj�cy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
- wapno budowlane odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
- piasek i inne kruszywa mineralne,  których wła�ciwo�ci odpowiadaj� wymaganiom normy 
PN-EN 13139, ze skał twardych, bez iłu, gliny i ziemi, granulacji 0,25-2,0 mm  
- wod� do betonów i zapraw zgodn� z wymaganiami normy PN-EN 1008, mo
e by	 to ka
da woda zdatna do picia, 
z rzek i jezior, bez zapachu gnilnego bez zawiesin i grudek. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełnia	 wymagania odpowiednich norm 
polskich lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełnia	 wymagania norm PN-
EN 845. 
Stalowe nadpro
a prefabrykowane powinny spełnia	 wymagania podane w normie PN-EN 845-2  
2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mog� by	 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
- ka
da jednostka ładunkowa  lub partia  elementów  murowych  luzem jest  zaopatrzona w 

etykiet� identyfikacyjn�, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak 

naruszenia zamkni�cia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego  zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
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firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u
ycia (termin zako�czenia 

robót   murowych   powinien   si�  ko�czy	  przed   zako�czeniem  terminów  przydatno�ci   do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych
Materiały i wyroby do robót murowych powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny by	 wygrodzone, wyrównane i utwardzone z 
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze�. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych 
powinno by	 kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania nale
y przechowywa	 w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz�dkowany, zapewniaj�cy łatwo�	 dost�pu i 
przeliczenia.  
Cegły powinny by	 składowane w przylegaj�cych do siebie stosach lub na paletach 
Wyroby konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach w temperaturze 
powy
ej +5°C a poni
ej +35^. Wyroby pakowane w worki powinny by	 układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie 
stanowi� inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale
y przechowywa	 w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw mo
na przechowywa	 na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

3.       WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN l NARZ�DZI 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich nale
y stosowa	: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
- pion murarski, 
- łat� murarsk�
- łat� wa
on�, 
- w�
 wodny, 
- poziomnic� uniwersaln�, 
- łat� kierunkow�
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 
     do wyznaczania kierunku, 
- sznur murarski, 
- k�townik murarski, 
- wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
- kastr� na zapraw�, 
- szafel do zaprawy, 
- szkopek do wody, 
- palety na elementy murowe, 
- wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
- młotek murarski, 
- przecinak murarski, 
- pack� murarsk�, 
D. Do murowania: 
- kielni� murarsk�
- czerpak, 
- łopat� do zaprawy, 
- rusztowania. 
-  
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych nale
y prowadzi	 urz�dzeniami mechanicznymi 
wyposa
onymi w osprz�t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany r�cznie zaleca si� prowadzi	
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci�gniki, wózki. 
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Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach te
 nie wymaga specjalnych urz�dze� i �rodków 
transportu. W czasie transportu nale
y zabezpieczy	 przewo
one materiały w sposób wykluczaj�cy ich zawilgocenie 
i uszkodzenie opakowa�. W przypadku du
ych ilo�ci materiałów zalecane jest przewo
enie ich na paletach i u
ycie 
do załadunku oraz rozładunku urz�dze� mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si� u
ywa	
samochodów zamkni�tych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach mo
na wykorzystywa	
samochody pokryte plandekami lub zamkni�te. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale
y przewozi	 cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego mo
na przewozi	 w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa mo
na przewozi	 dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania  robót podano w  ST  „Wymagania ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe nale
y wykonywa	 zgodnie z dokumentacj� projektow�, niniejsz� specyfikacj� techniczn� i 
zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to: 
•   mury  nale
y wykonywa	 warstwami   z  zachowaniem   prawidłowego wi�zania  elementów murowych i grubo�ci 
spoin tak, aby �ciana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny by	 układane na płask, a nie na r�b lub na stoj�co, 
• spoiny poprzeczne  i  podłu
ne w  s�siednich  warstwach   muru  powinny by	  usytuowane 
mijankowe, 
• mury nale
y wnosi	 mo
liwie równomiernie na całej ich długo�ci, 
• elementy murowe powinny by	 czyste i wolne od kurzu, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekracza	: 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
- w �cianach wypełniaj�cych, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
• konstrukcje murowe o grubo�ci mniejszej ni
 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mog�
by	 wykonywane przy temperaturze powy
ej 0oC 
• wykonywanie konstrukcji  murowych  o grubo�ci  1   cegły i  grubszych  dopuszcza si� przy 
temperaturze poni
ej 0°C pod warunkiem stosowania �rodków umo
liwiaj�cych wi�zanie i 
twardnienie   zaprawy,    
5.3. Ogólne zasady murowania �cianek działowych
�cianki  działowe  nale
y  murowa	  na  zaprawie  cementowej  o wytrzymało�ci nie ni
szej ni
 5 N/mm2.  
�cianka powinna by	 poł�czona ze �cianami konstrukcyjnymi za pomoc� strz�pi zaz�bionych krytych. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania nadpro
y
Nadpro
a prefabrykowane stalowe powinny spełnia	 wymagania PN-EN 845-2.  Projektowane nadpro
a z profili 
walcowanych s� wykonywane w istniej�cym murze z cegły 
Kolejno�	 robót zwi�zanych z wykonaniem nadpro
a: 
- podstemplowanie stropu w obr�bie �ciany z nadpro
em 
- wykonanie bruzdy oraz osadzenie belki stalowej na poduszce betonowej z betonu B10 o grubo�ci 10-15 cm 
- belki stalowe przewiercone co ok. 60 cm 
- nawiercenie otworów w murze jak w belce, osadzenie szpilek gwintowanych 
- wykonanie bruzdy z drugiej strony �ciany (po 7 dniach) oraz osadzenie belki stalowej jw. 
- skr�cenie belek nadpro
owych 
- wykucie wymaganego otworu w �cianie 
- owini�cie belek siatk� Rabitza i otynkowanie 
5.6. Wymagania jako�ciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz��	 A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełnia	 odpowiednie wymagania jako�ciowe, takie jak: 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekracza	: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszcze� ±20 mm, 
- w wysoko�ci kondygnacji ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
Grubo�ci murów w stanie surowym powinny by	 okre�lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe nie powinny by	 wi�ksze ni
: 
- dopuszczalne odchyłki u
ytych elementów murowych w przypadku murów o grubo�ci 1A 1/2 i 1 
elementu murowego, 
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubo�ci wi�kszej ni
 1 cegła, 
Normatywne grubo�ci i dopuszczalne odchyłki grubo�ci spoin zwykłych wynosz�: 
- w spoinach poziomych: grubo�	 nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, -2 mm, 
- w spoinach pionowych: grubo�	 nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
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W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale
y wypełnia	 spoiny poziomej zapraw� na 
gł�boko�	 5-10 mm, licz�c od lica muru. 

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i kraw�dzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie wi�cej ni
 3 mm/m i ogółem nie 
wi�cej ni
 10 mm na całej 
powierzchni �ciany pomieszczenia 

nie wi�cej ni
 6 mm/m i ogółem nie 
wi�cej ni
 20 mm na całej powierzchni 
�ciany pomieszczenia 

Odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
nie wi�cej ni
 2 mm/m i nie wi�cej 
ni
 jedno na długo�ci 2 m 

nie wi�cej ni
 4 mm/m i nie wi�cej ni

dwa na długo�ci 2 m 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi 
muru od kierunku pionowego 

nie wi�cej ni
 3 mm/m i ogólnie nie 
wi�cej ni
 6 mm na wysoko�ci 
kondygnacji oraz 20 mm na całej 
wysoko�ci budynku 

nie wi�cej ni
 6 mm/m i ogólnie nie 
wi�cej ni
 1 0 mm na wysoko�ci 
kondygnacji oraz 30 mm na całej 
wysoko�ci budynku 

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnych powierzchni ka
dej warstwy 
cegieł 

nie wi�cej ni
 1 mm/m i ogółem nie 
wi�cej ni
 15 mm na całej długo�ci 
budynku 

nie wi�cej ni
 2 mm/m i ogółem nie 
wi�cej ni
 30 mm na całej długo�ci 
budynku 

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej warstwy 
pod stropem 

nie wi�cej ni
 1 mm/m i ogółem nie 
wi�cej ni
 10 mm na całej długo�ci 
budynku 

nie wi�cej ni
 2 mm/m i ogółem nie 
wi�cej ni
 20 mm na całej długo�ci 
budynku 

Odchylenie przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta przewidzianego w 
projekcie 

nie wi�cej ni
 3 mm nie wi�cej ni
 6 mm 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBOT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7
6.2.   Badania materiałów
Badania nale
y przeprowadzi	 po�rednio na podstawie przedło
onych: 
- deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów, 
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyj�cia materiałów na budow�, 
- deklaracji producentów u
ytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj�
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały, których jako�	 budzi w�tpliwo�ci mog� by	 zbadane na wniosek zamawiaj�cego przez niezale
ne 
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3.   Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywanych robót murowych z dokumentacj�
projektow� wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególno�ci powinny 
dotyczy	 sprawdzenia zbrojenia oraz wewn�trznych cz��ci muru ulegaj�cych zakryciu, a tak
e kontroli jako�ci 
zapraw wykonywanych na budowie.  
6.3.1.Sprawdzenie wewn�trznych cz��ci muru ulegaj�cych zakryciu powinno w szczególno�ci 
dotyczy	 prawidłowo�ci wi�zania elementów w murze, grubo�ci i wypełnienia spoin, liczby 
u
ytych wyrobów ułamkowych. Badania te nale
y przeprowadza	 zgodnie z wymaganiami 
okre�lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2. Kontrola  jako�ci   zapraw  wykonywanych   na   budowie   powinna   obejmowa	   badania 
wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycz�ce wykonania robót murowych, w szczególno�ci w zakresie: 
- zgodno�ci  z  dokumentacj� projektow�   specyfikacj� techniczn� wraz  z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowo�ci oceny robót poprzedzaj�cych roboty murowe, 
- jako�ci wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale
y wykorzysta	 wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do robót 
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce wykonanych robót. 
Badania sprawdzaj�ce jako�	 wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, cz��	 A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej 
PN-68/B-10020: 
a)   sprawdzenie  zgodno�ci   z  dokumentacj� -  powinno   by	   przeprowadzone   przez 
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porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacj� projektow� specyfikacj� techniczn� oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno�ci dokonuje si� na podstawie ogl�dzin 
zewn�trznych i pomiarów; pomiar długo�ci i wysoko�ci konstrukcji przeprowadza si� z dokładno�ci� do 10 mm; 
pomiar grubo�ci murów i o�cie
y wykonuje si� z dokładno�ci� do 1 mm; za wynik nale
y przyjmowa	 �redni�
arytmetyczn� z pomiarów w trzech ró
nych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowo�ci wi�zania elementów w murze, stykach i naro
nikach -
nale
y przeprowadza	 przez ogl�dziny w trakcie robót na zgodno�	 z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji, 
c) sprawdzenie   grubo�ci   spoin   i   ich   wypełnienia  -  nale
y  przeprowadza	   przez ogl�dziny zewn�trzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładno�ci� do 1 mm nale
y zawsze wykona	 w przypadku 
murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie ogl�dzin uznano, 
e grubo�	 spoiny 
mo
e by	 przekroczona; �redni� grubo�	 spoin poziomych nale
y oblicza	 przez odj�cie przeci�tnej grubo�ci  
elementu   murowego  od   ilorazu  wysoko�ci   zmierzonego  odcinka   muru   (o wysoko�ci co najmniej 1 m) i liczby 
warstw murowych; �redni� grubo�	 spoiny poziomej nale
y okre�la	 identycznie,  mierz�c poziomy odcinek  muru; w 
przypadku ra
�cych ró
nic grubo�ci poszczególnych spoin, sprawdzanie ich nale
y przeprowadza	 oddzielnie,z 
dokładno�ci� do 1 mm, na �ci�le okre�lonych odcinkach muru,
e) sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   oraz   prostoliniowo�ci kraw�dzi muru - 
nale
y przeprowadza	 przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do kraw�dzi muru, łaty kontrolnej długo�ci 2 m, a nast�pnie przez pomiar z dokładno�ci� do 
1  mm wielko�ci prze�witu mi�dzy łat� a powierzchni� lub kraw�dzi� muru,
f) sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru - nale
y przeprowadza	 z dokładno�ci� do 1   mm; 
badanie mo
na wykona	 pionem murarskim i przymiarem z podziałk� milimetrow�
g) sprawdzenie poziomo�ci warstw  murowych - nale
y przeprowadza	 przyrz�dami stosowanymi   do   takich   
pomiarów   np.   poziomnic�   murarsk�  i   łat�  kontroln�   lub poziomnic� w�
ow�
h) sprawdzenie k�tów pomi�dzy przecinaj�cymi si� płaszczyznami dwóch s�siednich murów - nale
y 
przeprowadza	 mierz�c z dokładno�ci� do 1 mm odchylenie (prze�wit) przecinaj�cych si� płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze�wit) mierzy si� w odległo�ci 1 m od wierzchołka sprawdzanego k�ta; 
badanie mo
na przeprowadza	 stalowym k�townikiem murarskim, łat� kontroln� i przymiarem z podziałk�
milimetrow�, zmierzony prze�wit nie powinien przekracza	 warto�ci podanych w niniejszej specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania �cianek działowych, nadpro
y, gzymsów, przerw dylatacyjnych - 
nale
y przeprowadza	 przez ogl�dziny zewn�trzne i pomiar na zgodno�	 z dokumentacj� projektow� i niniejsz�
specyfikacj� techniczn�, 
j) sprawdzenie liczby u
ytych wyrobów ułamkowych - nale
y przeprowadza	 w trakcie robót przez ogl�dziny i 
stwierdzenie zgodno�ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) oraz wykonawcy. 

7.   WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1. Ilo�ci   poszczególnych  konstrukcji   murowych   oblicza  si� wg  wymiarów podanych  w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubo�ci konstrukcji murowych z cegieł ustala si� wg znormalizowanych wymiarów cegły 
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablic� 8. 

Tablica 8. Grubo�ci konstrukcji murowych z cegieł
Grubo�ci �cian w cegłach 1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 

Grubo�ci �cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

7.2.3. �ciany oblicza si�:w metrach kwadratowych ich powierzchni  
7.2.4. �cianki działowe oblicza si� w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.5. Wysoko�ci   �cian   murowanych   dla �cian wy
szych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu 
nast�pnego stropu. 
Wysoko�ci innych �cian np. �cian podparapetowych, �cian kolankowych i poddaszy, attyk nale
y ustala	 na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysoko�	 �cianki działowej nale
y przyjmowa	 jako wysoko�	 od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym 
ustawiona jest �cianka do spodu nast�pnego stropu. 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza si� w metrach ich wysoko�ci. 
Gzymsy oblicza si� w metrach ich długo�ci mierzonej po najdłu
szej kraw�dzi. 
7.2.8. Od powierzchni  nale
y odejmowa	: 
- powierzchnie konstrukcji betonowych lub 
elbetowych (z 
      wyj�tkiem prefabrykowanych nadpro
y 
elbetowych), je�li wypełniaj� one wi�cej ni
 połow�
      grubo�ci �ciany lub ich obj�to�	 przekracza 0,01 m3, 
- powierzchnie   kanałów   spalinowych,   dymowych   lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie 
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obmurowanych cegłami lub płytkami, 
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wi�kszych od 0,5 m2, 
Z powierzchni �cian nie potr�ca si�: 
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale
nie od ich wymiarów, 
- opar	 płyt, sklepie� i belek stropowych, 
- cz��ci konstrukcji stalowych i drewnianych, 
- nadpro
y z cegieł lub prefabrykowanych, 
- wn�k na liczniki gazowe i elektryczne, niezale
nie od ich wymiarów, 
- przewodów kominowych w �cianach wznoszonych ł�cznie z przewodami. 
Przy potr�caniu otworów i wn�k z powierzchni muru uwzgl�dnia si� wymiary: 
- dla otworów bez o�cie
nic: w �wietle muru, 
- dla otworów, w których o�cie
nice s� obmurowywane równocze�nie ze wznoszeniem muru: w 

�wietle o�cie
nic, 
- dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójk�tów równoramiennych. 
Od powierzchni �cianek działowych nale
y odejmowa	 powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w �wietle o�cie
nic, a w przypadku ich braku w �wietle muru. 
7.2.9. Potr�cane   otwory  w   �cianach   murowanych,   dla   których   ustala   si�   odr�bne   ceny 
wykonania o�cie
y, oblicza si� w sztukach.

8.  ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"   Kod   CPV 45000000-7, pkt 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj�cymi zakryciu s� zbrojenia i wewn�trzne cz��ci murów 
wielorz�dowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegaj�cych zakryciu musi by	 dokonany w czasie robót murowych. 
W trakcie odbioru nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bada� porówna	 z wymaganiami 
okre�lonymi w niniejszej specyfikacji. 
Je
eli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mo
na uzna	 elementy ulegaj�ce zakryciu za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn� i zezwoli	 na przyst�pienie do 
nast�pnych faz robót murowych. 
Je
eli chocia
 jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegaj�ce zakryciu nie powinny 
by	 odebrane. W takim przypadku nale
y ustali	 zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuni�cia 
nieprawidłowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale
y ponownie przeprowadzi	 badania. 
8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie przedło
onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło
y	 komisji nast�puj�ce dokumenty: 

− dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u
ytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu, 
− protokoły odbiorów cz��ciowych, 
− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty murowe powinny by	 odebrane, je
eli wszystkie wyniki bada� s� pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po u
ytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

9.PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 
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Rozliczenie robót murowych mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko�cowym 
odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomi�dzy   zamawiaj�cym   a   wykonawc�   nast�puje   po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowi� okre�lone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo�ci robót zaakceptowane przez zamawiaj�cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzgl�dniaj�: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
- obsług� sprz�tu, 
- ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowa�  przesławnych  umo
liwiaj�cych 

wykonanie �cian, słupów, kominów i �cian nie wy
szych ni
 4,5 m, 
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpocz�ciem wznoszenia konstrukcji  murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
- ocen� prawidłowo�ci wykonania robót poprzedzaj�cych wykonanie konstrukcji murowych, 
- wymurowanie konstrukcji murowych, 
- wykonanie naro
y i styków �cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
- obmurowanie ko�ców belek, 
- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
- zamurowanie bruzd i przebi	 po wykonaniu robót instalacyjnych, 
- usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie murowania, 
- oczyszczenie   miejsca   pracy   z   materiałów   zabezpieczaj�cych   roboty   wykonane   przed 

rozpocz�ciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
- usuni�cie gruzu i innych pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów  
- likwidacj� stanowiska roboczego,
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj� kosztów monta
u, demonta
u i pracy rusztowa� do wykonania konstrukcji 
murowych o wysoko�ci powy
ej 4,5 m a tak
e pomostów i barier zabezpieczaj�cych. Koszty tych rusztowa�, 
pomostów i barier b�d� rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Ceny jednostkowe nie obejmuj� podatku VAT. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 
Cement - Cz��	 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego u
ytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cz��	 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz��	 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz�ce elementów murowych - Cz��	 1: Elementy murowe ceramiczne.. 
6. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz��	 1: Kotwy, listwy kotwi�ce, wieszaki i 
wsporniki. 
7. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz��	 2: Nadpro
a. 
8.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
9.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych   do   murów  -  Cz��	   3:   Stalowe   zbrojenie   do   
spoin wspornych. 
10.PN-EN 998-2:2004 
Wymagania dotycz�ce zapraw do murów - Cz��	 1: Zaprawa murarska. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
12. PN-EN 1015-2:2000 Metody bada� zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada�. 
13.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
14.PN-EN 1015-3:2000 Metody bada� zapraw do murów - Okre�lenie konsystencji �wie
ej zaprawy (za pomoc�
stolika rozpływu). 
15.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
16.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
17.PN-EN 1015-6:2000 Metody bada� zapraw do murów- Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej �wie
ej zaprawy. 
18.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)jw.. 
19. PN-EN 1015-9:2001 Metody  bada�  zapraw  do   murów -  Cz��	  9:   Okre�lenie  czasu   zachowania  
wła�ciwo�ci roboczych i czasu korekty �wie
ej zaprawy. 
20.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
21.PN-EN 1015-10:2001 Metody bada� zapraw do murów - Cz��	 10: Okre�lenie g�sto�ci wysuszonej stwardniałej 
zaprawy. 
22.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
23.PN-EN 1015-11:2001 Metody bada� zapraw do murów - Cz��	 11: Okre�lenie wytrzymało�ci na zginanie i 
�ciskanie stwardniałej zaprawy. 
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24.PN-EN 1015-11:2001 /A1:2007(U)jw. 
25.PN-EN 1015-17:2002 Metody bada� zapraw do murów - Cz��	 17: Okre�lenie zawarto�ci chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 
26. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
27. PN-EN 1015-18:2003 Metody  bada�  zapraw  do  murów -  Cz��	  18:  Okre�lenie  współczynnika  absorpcji  
wody spowodowanej podci�ganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
28. PN-EN 1052-3:2003 Metody bada� murów- Cz��	 3: Okre�lenie pocz�tkowej wytrzymało�ci muru na �cinanie. 
29.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
30.Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz��	 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
31. PN-EN 1996-1 -2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz��	 1-2: Reguły ogólne - 
Projektowanie konstrukcji na wypadek po
aru. 
32. PN-EN 1996-2:2006(11)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz��	 2: Uwarunkowania projektowe, 
dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
33. PN-EN 1996-3:2006(U) 
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz��	 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji 
murowych. 
34.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
35.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
36.PN-EN 13501-1:2007(11) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Cz��	 1: 
Klasyfikacja na podstawie bada� reakcji na ogie�. 
37. PN-84/B-01080 Kamie�   dla   budownictwa   i   drogownictwa   -   Podział   i   zastosowanie   według   własno�ci 
fizyczno-mechanicznych. 
38. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie. 
39.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
40.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
41.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
42.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
43. PN-B-10104:2005 Wymagania dotycz�ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o okre�lonej 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2087 

z pó�n. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, póz. 84 z 

pó�n. zmianami). 

10.3. Rozporz�dzenia
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11   sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów 

deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych   oraz  sposobu   znakowania  ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041 z pó�n. zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia	 notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie 
zgodno�ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004r. NM95, póz. 2011). 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, póz. 1171 z 
pó�n. zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY 
PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE (ST 04)  
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE l WODOCHRONNE CZ��CI PODZIEMNYCH l PRZYZIEMI BUDYNKÓW  
– Kod CPV 45260000-7 

1.WST�P 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych  przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w 
Szkole Podstawowej w Kietrzu 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie izolacji i uszczelnie� powierzchni poziomych 
i pionowych  
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycz� poni
szych robót: 

• Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej – 2 x  folia PE 
• Izolacje nowoprojektowanych elementów 
elbetowych – 2x papa termozgrzewalna 

1.4.Okre�lenia podstawowe, definicje 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podło
e - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma by	 izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno�ci lub ró
nic poziomów powierzchni 
podło
a. 
Warstwa gruntuj�ca - powłoka wzmacniaj�ca i uszczelniaj�ca podło
e oraz zwi�kszaj�ca przyczepno�	 powłoki 
ochronnej. 
Faseta - wyoblenie wykonane na poł�czeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych  i wodochronnych powinny mie	: 
- oznakowanie   znakiem   CE   i, albo 
- deklaracj�   zgodno�ci   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydan�   przez 

producenta, je
eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym 
- okres przydatno�ci do u
ycia podany na opakowaniu. 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji cz��ci podziemnych i przyziemi budynków słu
� nast�puj�ce materiały rolowe: 
- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 

samoprzylepne, 
- folie z tworzyw sztucznych. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si� z folii polietylenowych o grubo�ci 0,3 mm. 
Wszystkie ww. materiały musz� mie	 własno�ci techniczne odpowiadaj�ce wymaganiom odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych. 
2.3.  Warunki przyj�cia na budow� wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog� by	 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
- s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni�	)  i oznakowane   (pełna   nazwa  

wyrobu,   ewentualnie   nazwa   handlowa  oraz  symbol handlowy wyrobu), 
- spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent    dostarczył    dokumenty    �wiadcz�ce    o    dopuszczeniu    do    obrotu    i powszechnego  lub 

jednostkowego  zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne    wyroby    hydroizolacyjne    i    materiały    pomocnicze,    w    zakresie wynikaj�cym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001  r. (Dz. U. Nr 11, póz. 84 z pó�n. zmianami), 
posiadaj� karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej  i preparatu 
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niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, póz. 1171 z pó�n. zmianami), 
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniaj� wymagania podane w rozporz�dzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, póz. 1679, z pó�n. zmianami), 

- spełniaj� wymagania  wynikaj�ce   z   ich  terminu   przydatno�ci   do   u
ycia   (termin zako�czenia   robót  
hydroizolacyjnych  powinien   si�  ko�czy	  przed   zako�czeniem podanych  na opakowaniach terminów 
przydatno�ci  do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do  robót  hydroizolacyjnych  cz��ci podziemnych  i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
2.4.  Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by	 kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach 
w temperaturze powy
ej +5°C a poni
ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by	 układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 10. Rolki papy powinny by	 ustawione pionowo, 
a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj�cych łatwopalne rozpuszczalniki nale
y zachowa	 przepisy 
ochrony przeciwpo
arowej. 

3.WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN l NARZ�DZI 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania takich narz�dzi i sprz�tu, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu na 
jako�	 materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska, a tak
e bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonuj�cych hydroizolacj�. 
Przy doborze narz�dzi i sprz�tu nale
y uwzgl�dni	 równie
 wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych   nale
y  stosowa	  nast�puj�cy  sprz�t  i narz�dzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podło
a - młotki,  szczotki druciane,  odkurzacze przemysłowe, urz�dzenia     do      mycia      

hydrodynamicznego,      urz�dzenia     do     czyszczenia strumieniowo-�ciernego, termometry elektroniczne,  
wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz�dy do badania wytrzymało�ci podło
a, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z  mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
d) do ci�cia ta�m, wkładek zbroj�cych, materiałów rolowych i blach - no
yczki, no
yce, no
e, 
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych - urz�dzenia słu
�ce do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 

4.     WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do  robót   hydroizolacyjnych   mog� by	  przewo
one jednostkami  transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. 
Załadunek  i  wyładunek wyrobów w opakowaniach,   uło
onych   na  paletach   nale
y prowadzi	 sprz�tem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje si� r�cznie. R�czny załadunek zaleca 
si� prowadzi	 przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu i narz�dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci�gniki, 
wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe nale
y ustawia	 równomiernie obok siebie na całej 
powierzchni ładunkowej �rodka transportu i zabezpiecza	 przed mo
liwo�ci� przesuwania si� w trakcie przewozu. 
�rodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz� umo
liwia	 zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarzni�ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. nale
y chroni	 przed przemarzni�ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo
e 
odbywa	 si� po wcze�niej wykonanej izolacji. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w cz��ci podziemnej i przyziemiu budynku mo
na przyst�pi	 po 
zako�czeniu poprzedzaj�cych robót budowlanych i robót mog�cych stanowi	 przyczyn� uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podło
y pod roboty izolacyjne a tak
e kontroli materiałów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowa i remont stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20

39 

5.3. Wymagania dotycz�ce podło
y pod hydroizolacji 
5.3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i przygotowania podło
y 
Podło
a pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełnia	 nast�puj�ce 
wymagania ogólne: 
- powinny by	 no�ne i nieodkształcalne, 
- powierzchnia powinna by	 czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego,   bez   

kawern,   ubytków,   wypukło�ci,   p�kni�	   (lu�ne  cz��ci   nale
y usun�	, wypukło�ci powy
ej 2 mm zlikwidowa	
przez skuwanie,  piaskowanie lub hydropiaskowanie,  a  ubytki  i zagł�bienia o gł�boko�ci  powy
ej  2  mm   i  
rysy o szeroko�ci   wi�kszej   ni
   2   mm   wypełni	   zapraw� naprawcz�   zalecan�   przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 

- poł�czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie	 wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym ni
 3 cm lub powinny by	 sfazowane pod k�tem 45° na szeroko�ci i wysoko�ci co najmniej 5 cm od 
kraw�dzi (sposób ich wykonania powinien by	 zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

- podło
e   powinno   by	   suche   (wilgotno�	   nie   przekraczaj�ca   5%)   lub   wilgotne odpowiednio   do   
wymaga�   producenta   wyrobów   hydroizolacyjnych   podanych   w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
(katalogowej), 

- odpowiednio do wymaga� producenta wyrobów hydroizolacyjnych  okre�lonych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej podło
e nale
y zagruntowa	 roztworem do gruntowania wła�ciwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed uło
eniem izolacji powinna by	 całkowicie wyschni�ta, a 
powłoka gruntuj�ca   powinna   by	   równomiernie   rozło
ona  (ci�gła)   i   wykazywa	   dobr� przyczepno�	 do 
podło
a. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce podło
y betonowych i 
elbetowych 
Podło
a betonowe i 
elbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacj�, powinny by	 wykonane 
z nast�puj�cych klas betonu: 
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w 

przypadku stosowania do izolacji preparatów penetruj�cych. 
Do gruntowania podło
y betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosowa	 roztworów 
zawieraj�cych rozpuszczalniki. 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe cz��ci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje si� z nast�puj�cych wyrobów 
hydroizolacyjnych 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB cz��	 C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotycz�ce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cz��ci podziemnej i przyziemiu budynku s� nast�puj�ce: 
- wymagania dotycz�ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s� takie same jak dla izolacji 

wodochronnych z pap asfaltowych, ró
nica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo�ci jej warstw, 
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podło
a powinny by	 dodatkowo uszczelniane w 

miejscach zamocowa�, 
Papy asfaltowe 
- szeroko�	 zakładów arkuszy papy w ka
dej warstwie powinna wynosi	 co najmniej 10 cm; nale
y je wykonywa	

zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
- zakłady ka
dej nast�pnej warstwy papy powinny by	 przesuni�te wzgl�dem zakładów warstwy spodniej  

odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej - o   1/2  szeroko�ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 
szeroko�ci arkusza itd., 

- papa na welonie szklanym mo
e stanowi	 tylko jedn� warstw� w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji 
wodochronnej, 

- izolacje  wodochronne   cz��ci   podziemnych   i   przyziemi   budynków  powinny   by	 dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z s�siednim 
budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które s� przeznaczone do 
przyklejania do podło
a oraz sklejania mi�dzy sob� metod� zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni 
papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - nale
y przestrzega	 nast�puj�cych 
zasad: 
- palnik powinien by	 ustawiony w taki sposób, aby jednocze�nie podgrzewał podło
e i wst�g� papy od strony 

przekładki antyadhezyjnej;  
- dla unikni�cia zniszczenia papy działanie płomienia powinno by	 krótkotrwałe,  a płomie� palnika powinien  by	

ci�gle przemieszczany w miar� nadtapiania  masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadz�ce do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub 

jej zapalenia, 
- fragment wst�gi papy z nadtopion� powłok� asfaltow� nale
y natychmiast docisn�	 do ogrzewanego podło
a 

wałkiem, o długo�ci równej szeroko�ci pasma papy. 
Przy wykonywaniu   izolacji  z pap  samoprzylepnych   nale
y dodatkowo  przestrzega	 nast�puj�cych zasad: 
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- powierzchnia podło
a powinna by	 dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewni	 dobre doklejenie papy do 
podło
a, 

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo�rednio po wykonaniu izolacji, 
- mo
liwe jest stosowanie pap  samoprzylepnych  w układach  wielowarstwowych  z papami klejonymi na gor�co 

(np. metod� zgrzewania); w takim przypadku zaleca si�, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwsz� (spodni�) 
warstw� hydroizolacyjn�, gdy
 wówczas istnieje mo
liwo�	 jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania 
ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

Folie z tworzyw sztucznych  
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mog� by	 mocowane do podło
a i ł�czone metod�: 
- klejenia lub wulkanizacji, 
- zgrzewania, 
- mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i ł�czenia materiału izolacyjnego musi by	 zgodny z wymaganiami okre�lonymi przez producenta 
tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, 
6.2. Badania  przed   przyst�pieniem  do   robót  hydroizolacyjnych   podziemnych 
cz��ci i przyziemi budynków 
Przed przyst�pieniem do robót hydro izolacyjnych nale
y przeprowadzi	 badania materiałów, które b�d�
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol� przygotowanego podło
a. 
6.2.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne u
yte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada	
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpo�rednio przed u
yciem nale
y sprawdzi	: 
- w protokole przyj�cia materiałów na budow�; czy dostawca dostarczył dokumenty �wiadcz�ce   o   dopuszczeniu   

do   obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 
- stan    opakowa�    (oryginalno�	    opakowa�    i    ich    szczelno�	)    oraz    sposób przechowywania 

materiałów, 
- terminy przydatno�ci podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podło
y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrol� powinny by	 obj�te w przypadku podło
y: 
- betonowych - zgodno�	 wykonywania z dokumentacj� projektow� i odpowiednimi szczegółowymi   specyfikacjami   

technicznymi,   w   tym:   wytrzymało�	   i   równo�	 podkładów,  czysto�	 powierzchni, wykonanie napraw i  
uzupełnie�,  dopuszczalna wilgotno�	   i   temperatura      podło
a, zabezpieczenie   antykorozyjne   wystaj�cych 
elementów metalowych, 

Niezale
nie od rodzaju podło
a kontroli ponadto podlegaj�: 
- styki   ró
nych  płaszczyzn   (kraw�dzie,   naro
a   itp.)   przygotowywanych   do   izolacji powierzchni (fasety i 

sta
owania), 
- dodatkowe   wymagania   dotycz�ce   przygotowania   podło
y   deklarowane   przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotycz�ce gruntowania podło
a. 
Wygl�d powierzchni podło
a nale
y oceni	 wizualnie, z odległo�ci 0,5-1 m, w rozproszonym �wietle dziennym lub 
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podło
a nale
y przeprowadzi	 za pomoc� łaty o długo�ci 2,0 m, przyło
onej w 
3 dowolnie wybranych miejscach na ka
de 20 m2 podło
a i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładno�ci� do 1 
mm, na zgodno�	 z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukło�ci i wgł�bienia na 
powierzchni podkładu powinny by	 nie wi�ksze ni
 2 mm. P�kni�cia na powierzchni o szeroko�ci powy
ej 2 mm 
powinny by	 wypełnione. Zapylenie powierzchni nale
y oceni	 przez przetarcie powierzchni such�, czyst� r�k�. 
6.3.   Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacj�
projektow�, szczegółow� specyfikacj� techniczn� i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W 
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by	 przeprowadzane przy wykonywaniu ka
dej 
warstwy. Powinny one obejmowa	 sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 
- poprawno�ci   zagruntowania  podło
y  oraz  wykonania   poszczególnych   warstw  w sposób zapewniaj�cy ich 

ci�gło�	 i szczelno�	, 
- poprawno�ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
- poprawno�ci  obrobienia przebi	  i przej�	 przewodów,   rur lub  innych  elementów budowlanych przez izolacj�, 
- na   bie
�co,   w trakcie   realizacji   ka
dej  warstwy,   ilo�ci   zu
ywanych   materiałów izolacyjnych, 
- przestrzegania pozostałych wymaga� dotycz�cych wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. 

szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymaga� dotycz�cych stosowanych materiałów, ilo�ci i grubo�ci 
nanoszonych warstw, wielko�ci zakładów, dokładno�ci sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4.   Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycz�ce wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególno�ci w zakresie: 
- zgodno�ci   z   dokumentacj�  projektow�,   ST   i   wprowadzonymi   zmianami,   które naniesiono w 
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dokumentacji powykonawczej, 
- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowo�ci przygotowania podło
y, 
- prawidłowo�ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi	 i przej�	 przez izolacj�, przerw roboczych, dylatacji i zako�cze�

kraw�dzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne s� wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Badania techniczne nale
y przeprowadza	 w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza nie przekraczaj�cej 65%. 
Ocena jako�ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego (równo�ci, ci�gło�ci,  miejsc przebi	 i dylatacji oraz zako�cze� kraw�dzi 

izolacji) 
- sprawdzenie szczelno�ci izolacji, 
- sprawdzenie przyczepno�ci lub przylegania izolacji do podło
a, 
- sprawdzenie pozostałych wymaga� okre�lonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Badania odbiorowe nale
y przeprowadzi	 metodami okre�lonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podło
a mo
na przeprowadzi	 wzrokowo i za pomoc� młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka
de 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metod� niszcz�c� okre�lon� w PN-92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy d�wi�k �wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi�zaniu izolacji z 
podło
em. 

7.WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz��ci i 
przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si� w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwini�ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si� w �wietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potr�ca si�
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. wi�ksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, 
o ile stanowi� one odr�bne pozycje przedmiarowe, oblicza si� w metrach. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegaj�cymi 
zakryciu s� podło
a i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podło
y musi by	 dokonany 
przed rozpocz�ciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór ka
dej ulegaj�cej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uło
eniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podło
y nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
bada� nale
y porówna	 z wymaganiami dotycz�cymi podło
y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, 
okre�lonymi w pkt. 5.3. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada� nale
y porówna	 z wymaganiami dotycz�cymi poszczególnych warstw 
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Je
eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo
na uzna	 podło
a lub poszczególne warstwy izolacji 
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz ST i zezwoli	 na 
przyst�pienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Je
eli chocia
 jeden wynik bada� jest negatywny podło
e lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny 
by	 odebrane. W takim przypadku nale
y ustali	 zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuni�cia 
nieprawidłowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale
y ponownie przeprowadzi	 badania nie odebranego 
podło
a lub nie przyj�tej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu oraz materiałów nale
y zapisa	 w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu 
okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�cie 
przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je
eli umowa tak� form�
przewiduje. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowa i remont stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pracownia Projektowa „ABrys”   47-400 Racibórz    ul. Kolejowa 20

42 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz szczegółow� specyfikacj� techniczn�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie przedło
onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna okre�la	 umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło
y	 komisji nast�puj�ce dokumenty: 
- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u
ytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu, 
- protokoły odbiorów cz��ciowych, 
- instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
- wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna	 si� z przedło
onymi dokumentami, przeprowadzi	 badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna	 je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz 
dokona	 oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz��ci i przyziemia budynku powinny by	 odebrane, je
eli wszystkie wyniki 
bada� s� pozytywne, a dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem 
merytorycznym. 
Je
eli chocia
by jeden wynik bada� był negatywny hydroizolacja nie powinna by	 przyj�ta. W takim wypadku nale
y 
przyj�	 jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
- je
eli to mo
liwe nale
y ustali	 zakres prac koryguj�cych, usun�	 niezgodno�ci izolacji 

z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi	 j� ponownie do odbioru, 
- je
eli   odchylenia  od   wymaga�   nie   zagra
aj�  bezpiecze�stwu   u
ytkownika,   nie 

powoduj� nieszczelno�ci hydroizolacji oraz nie ograniczaj� jej trwało�ci, zamawiaj�cy 
mo
e wyrazi	 zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym obni
eniem 
warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych, 

- w przypadku, gdy nie s� mo
liwe podane wy
ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany 
jest usun�	 wadliwie wykonan� izolacj� przeciwwilgociow� lub wodochronn�, wykona	
j� ponownie i powtórnie zgłosi	 do odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo
e by	 dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawiera	: 
- ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
- ocen� wyników bada�, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 
- stwierdzenie   zgodno�ci   lub   niezgodno�ci   wykonania   robót   hydro izolacyjnych   z zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 
8.5.  Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w cz��ci 
podziemnej i przyziemiu budynku po u
ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

9.    PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBOT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   l PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, 
pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz��ci 
i przyziemiu budynku stanowi warto�	 tych robót obliczona na podstawie: 
- okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez   

zamawiaj�cego   i   obmierzonych   zgodnie   z   pkt.   7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej, 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmuj�ce izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne w podziemnej cz��ci i przyziemiu budynku uwzgl�dniaj�: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
- obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 
- ustawienie    i    przestawienie    drabin     oraz     lekkich     rusztowa�    przesławnych umo
liwiaj�cych 
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wykonanie robót na wysoko�ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
- przygotowanie podło
y, 
- demonta
 przed robotami hydroizolacyjnymi i monta
 po wykonaniu robót elementów, 

które wymagaj� zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- usuni�cie   wad   i   usterek   oraz   naprawienie   uszkodze�   powstałych   w   czasie wykonywania robót, 
- uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usuni�cie   pozostało�ci,   resztek   i   odpadów   materiałów   w   sposób   podany   w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 
- likwidacj� stanowiska roboczego, 
- utylizacj� opakowa� i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 
W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie
 koszty ewentualnego obni
enia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz 
koszty monta
u, demonta
u i pracy rusztowa� niezb�dnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysoko�ci 
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obni
enia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowa� mog� by	 uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi	 podstaw�
oddzielnej płatno�ci. Sposób rozliczenia tych kosztów nale
y ustali	 w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy
PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 
Papy asfaltowe i smołowe - Metody bada�. 
PN-B-24000:1997 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 
Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 
Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 
Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 
Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 
Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 
Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 
Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 
Masa uszczelniaj�ca. 
PN-B-24620:1998 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gor�co. 
PN-89/B-27617 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTA� STOLARKI I 
�LUSARKI (ST 05) 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ – Kod CPV 45421000-4 

1. WST�P  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru w zakresie 
monta
u drzwi i okien przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w 
Szkole Podstawowej w Kietrzu
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wszystkich robót zwi�zanych z monta
em drzwi i okien przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje 
prace zwi�zane z dostaw� materiałów, wykonaniem i wyko�czeniem robót monta
owych. 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu nast�puj�cych 
prac: 
• Monta
 stolarki PCV okien i drzwi  
• Monta
 nawietrzaków okiennych 
• Monta
 drzwi drewnianych 
• Monta
 �lusarki aluminiowej przeszklonej 
• Monta
 parapetów wewn�trznych i zewn�trznych 
• Monta
 osłon na grzejniki 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych specyfikacj�
Specyfikacja dotyczy monta
u drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 
przygotowanie o�cie
y do wbudowania drzwi lub okien, 
usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
uszczelnienie i izolacj� oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest tak
e okre�lenie wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci materiałów wykorzystywanych do 
monta
u okien i drzwi oraz wymaga� dotycz�cych wykonania i odbiorów robót monta
owych. 
1.5. Okre�lenia podstawowe 
Okno – ruchoma lub stała cz��	 �ciany zewn�trznej zapewniaj�ca odpowiedni� izolacyjno�	 i przepuszczalno�	
�wiatła. Okno składa si� z o�cie
nicy i z jednego lub wi�cej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej o�cie
nicy. 
O�cie
nica – rama słu
�ca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma cz��	 okna (na�wietla), drzwi lub wrót zamocowana w o�cie
nicy, kro�nie lub bezpo�rednio w 
otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
o�cie
nicy (kro�nie) lub bezpo�rednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
o�cie
nicy (kro�nie) lub bezpo�rednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara. 
Na�wietle – ruchoma lub stała cz��	 �ciany, przepuszczaj�ca �wiatło pomi�dzy pomieszczeniami. Na�wietle składa 
si� z o�cie
nicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej o�cie
nicy. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne w 
punkcie 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Okno projektowane jako  

• uchylne  
• profile PCV 
• szklenie zespolone o U= 1.0W/m2K   
• w kolorze br�zowym jak istniej�ce 

Drzwi zewn�trzne aluminiowe
• pełne,  
• izolowane termicznie,  
• antywłamaniowe 
• �wiatło przej�cia min. 120 cm 
• drzwi jednoskrzydłowe, z samozamykaczem, zamek patentowy,  
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• drzwi dwuskrzydłowe z na�wietlem górnym, przeszklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem, 
wkładk� patentow�, asymetryczne 90+70 cm 

• na�wietla szklone szkłem bezpiecznym 
Drzwi wewn�trzne drewniane 

• o�cie
nice i opaski drewniane 
• wyposa
one w tuleje wentylacyjne i samozamykacz 
• fornirowane  
• o odporno�ci EI60, z zamkiem antypanicznym, o izolacyjno�ci 32 dB 

Parapety 
• wewn�trzne drewniane, w obr�bie okien naro
nych poszerzane do 40 cm 
• zewn�trzne z blachy powlekanej+ 

Wszystkie materiały do wykonania robót monta
owych okien i drzwi powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by	 zgodne z projektem wykonawczym 
2.2.1. Okna i drzwi
Okna i drzwi powinny posiada	 wła�ciwo�ci eksploatacyjne okre�lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z 
PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien okre�li	 materiał (materiały), z których okna i drzwi s� wykonane, ł�cznie z wszelkimi 
zastosowanymi powłokami i/lub �rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by	 zrealizowana w odniesieniu do 
wszystkich elementów składowych, maj�cych wpływ na trwało�	 wyrobów przy ich u
ytkowaniu, poprzez powołanie 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien równie
 poda	 informacje dotycz�ce konserwacji okien i drzwi oraz ich cz��ci podlegaj�cych 
wymianie. 
Rozwi�zania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako�ciowymi, parametry techniczne oraz 
wła�ciwo�ci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by	 zgodne z dokumentacj� projektow�. 
Ponadto okna i drzwi powinny spełnia	 nast�puj�ce wymagania w zakresie: 
a) rozwi�za� materiałowo-konstrukcyjnych i jako�ci wykonania  
b) parametrów technicznych  
c) wła�ciwo�ci eksploatacyjnych nie okre�lone w dokumentacji projektowej. 
2.2.3. Materiały uszczelniaj�ce
Do wykonywania uszczelnie� mi�dzy oknem lub drzwiami, a �cian� mog� by	 stosowane, w zale
no�ci od rodzaju 
uszczelnienia (zewn�trzne, �rodkowe – izolacja termiczna, wewn�trzne), materiały zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiały uszczelniaj�ce i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin mi�dzy oknem lub 
drzwiami, a o�cie
em 

Warstwa zewn�trzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa �rodkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewn�trzna 
(uszczelnienie) 

Impregnowana ta�ma rozpr�
na 
paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna 
Folia elastyczna 
paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 
Wełna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Impregnowana ta�ma rozpr�
na 
paroszczelna 
Ta�ma butylowa do okien 

Wymienione materiały nie mog� wydziela	 szkodliwych substancji oraz wchodzi	 w reakcje chemiczne z 
otaczaj�cymi je elementami i zmienia	 wła�ciwo�ci pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniaj�ce powinny by	 zgodne z rozwi�zaniami przyj�tymi w dokumentacji projektowej, a 
tak
e spełnia	 wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien 
lub drzwi. 
2.2.4. Inne wyroby i materiały
Przy monta
u okien i/lub drzwi stosuje si� tak
e inne wyroby i materiały: 
• elementy mocuj�ce okno/drzwi w o�cie
y: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– �ruby, wkr�ty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, k�towniki stalowe, 
• elementy wyko�czeniowe: 
– listwy maskuj�ce poł�czenia okien w zestawy, 
– k�towniki, 	wier	wałki i listwy maskuj�ce poł�czenie styku ramy i tynku o�cie
a. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny by	 zgodne z rozwi�zaniami przyj�tymi w dokumentacji projektowej, a 
tak
e spełnia	 wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien 
lub drzwi. 
Elementy mocuj�ce powinny by	 dostosowane do rodzaju �ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i 
sposobu ich mocowania. 
2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do monta
u okien i drzwi  
Wyroby i materiały do monta
u okien i drzwi mog� by	 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
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• s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

• ka
da jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiet� identyfikacyjn�, 
• wyroby i materiały konfekcjonowane s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia 

zamkni�cia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
• spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u
ycia (termin zako�czenia monta
u okien i 
drzwi powinien si� ko�czy	 przed zako�czeniem terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyj�cie wyrobów i materiałów na budow� powinno by	 potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyj�cia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do monta
u okien i drzwi 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nale
y przechowywa	 zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a 
aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre�lonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi, z wyj�tkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, nale
y przechowywa	 w 
magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
producentów oraz wymaganiami wła�ciwych dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno by	
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach, w temperaturze 
powy
ej +5°C a poni
ej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by	 utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza si�
w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podło
a, ale wówczas okna i/lub 
drzwi nale
y ustawia	 na legarach uło
onych równolegle do siebie. Wysoko�	 legarów powinna wynosi	 co najmniej 
15 cm. Okna i/lub drzwi nale
y ustawia	 w odległo�ci co najmniej 1,0 m od czynnych urz�dze� grzejnych. Nale
y je 
przechowywa	 w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu 
warunków bezpiecze�stwa. W zale
no�ci od stopnia wyko�czenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podło
a w 
magazynie, wyroby nale
y przechowywa	 zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zale
no�ci od stopnia wyko�czenia powierzchni 
wyrobów oraz rodzaju podło
a w magazynie 

Lp. 
Rodzaj podło
a w 

magazynie 

Rodzaje wyrobów 
okna i drzwi drewniane 

okna i drzwi z 
tworzyw sztucznych 

gruntowane 

jednokrotnie malowane i 
ostatecznie wyko�czone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo 
w paletach 
słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Podło
e 

nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 

progu 
o�cie
nicy 

Na progu 
o�cie
nicy; 

okna w 
warstwach 
do ł�cznej 
wysoko�ci 
2 m, drzwi 

balkonowe w 
jednej 

warstwie 

- 

W jednej 
warstwie na 

progu 
o�cie
nicy 

- 

2. 
Podło
e 

utwardzone 

Na legarach 
w dwóch lub 

trzech 
warstwach 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by	 zgodny z wymaganiami ich producenta. 

3. SPRZ�T  
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3 
3.2. Sprz�t i narz�dzia do monta
u okien i drzwi  
Monta
 okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz�tu. 
Przy monta
u okien i drzwi nale
y wykorzystywa	 odpowiednie narz�dzie, elektronarz�dzia i sprz�t do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o�cie
ach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
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d) wykonywanie monta
u na wysoko�ci wymagaj�cej u
ycia rusztowa�. 

4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce �rodków transportu 
Wyroby i materiały do monta
u okien i drzwi mog� by	 przewo
one jednostkami samochodowymi, kolejowymi i 
wodnymi. 
Wymagania dotycz�ce �rodków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w �rodkach 
transportu powinny by	 zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny by	 zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotycz�cych tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na �rodki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nale
y ustawia	 w jednej warstwie, pionowo w rz�dach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłu
nej osi pojazdu, z tym 
e okna – na progach o�cie
nic, drzwi – na stojakach o�cie
nic. Wyroby nieszklone, w 
których elementy oku	 zamykaj�cych wystaj� ponad powierzchni� skrzydła, nale
y przesun�	 wzgl�dem siebie o 
szeroko�	 skrzydła okiennego. 
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym �ródl�dowym 
Wyroby nale
y ustawia	 pionowo w rz�dach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłu
nej osi wagonu, 
z tym 
e: 
a) okna – na progach o�cie
nic, 
b) drzwi: 
– o wysoko�ci o�cie
nicy mniejszej od wysoko�ci bocznych �cian wagonu na progu o�cie
nicy, 
– o wysoko�ci o�cie
nicy wi�kszej od wysoko�ci bocznych �cian wagonu na stojaku o�cie
nicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykaj�ce wystaj� ponad powierzchni� skrzydła, nale
y przesun�	 wzgl�dem 
siebie o szeroko�	 ramiaka skrzydła. 
Zaleca si� ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, 
e wysoko�	 bloku nie mo
e 
przekroczy	 wysoko�ci bocznych �cian wagonu. 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w �rodkach transportowych 
Ustawione wyroby w �rodkach transportowych nale
y ł�czy	 w bloki. Poł�czenia powinny zapewnia	 stabilno�	 i 
zwarto�	 ładunku oraz zabezpiecza	 go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale
y 
zabezpiecza	 przez: 
a) �cisłe ich ustawienie w rz�dach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rz�dach elementami rozpieraj�cymi, 
c) usztywnienie rz�dów za pomoc� elementów mocuj�cych i rozpieraj�cych, 
d) ł�czenie rz�dów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc� rozpór a w transporcie drogowym za 
pomoc� elementów mocuj�cych, 
e) usztywnienie bloków za pomoc� progów, 
f) ustawienie w przestrzeni mi�dzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górn� warstw� nale
y zabezpieczy	 podobnie jak doln�. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
5.2. Warunki przyst�pienia do monta
u okien i drzwi 
Do monta
u okien i drzwi mo
na przyst�pi	 po uko�czeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zako�czeniu 
wi�kszo�ci robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zako�czeniem robót mokrych jest mo
liwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
cieplno-wilgotno�ciowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych nale
y nie dopu�ci	 do ich zawilgocenia na skutek wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 
w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wi�c sprawdzenie stanu 
wilgotno�ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszcze�. 
W �cianach z ociepleniem zewn�trznym okna i drzwi nale
y wbudowywa	 przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przyst�pieniem do monta
u okien i/lub drzwi nale
y sprawdzi	: 
• prawidłowo�	 wykonania �cian, 
• stan wyko�czenia i prawidłowo�	 wykonania o�cie
y, 
• zgodno�	 wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
• czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umo
liwiaj� prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem 

wła�ciwej szeroko�ci szczeliny na obwodzie pomi�dzy o�cie
em, a o�cie
nic�. 
5.3. Ogólne zasady monta
u okien i drzwi 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o�cie
u
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nale
y sytuowa	 w o�cie
u tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadz�ce do 
skraplania si� pary wodnej na wewn�trznej stronie o�cie
nicy lub powierzchni o�cie
a. 
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Na wewn�trznych powierzchniach o�cie
a powinna si� utrzymywa	 temperatura wy
sza o minimum 1°C od 
temperatury punktu rosy. 
Je
eli nie jest znany przebieg izoterm, nale
y stosowa	 ogólne zasady usytuowania okien; w �cianie z ociepleniem 
zewn�trznym – jak najbli
ej warstwy ocieplenia. 
5.3.1.2. W przypadku o�cie
y z w�garkami okna lub drzwi powinny by	 usytuowane tak, by w�garek zasłaniał stojaki 
i nadpro
e o�cie
nicy na szeroko�	 nie wi�ksz� ni
 połowa szeroko�ci kształtownika o�cie
nicy. 
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia	: 
• luz (szczelin�) pomi�dzy otworem w �cianie a wyrobem, pozwalaj�cy na zmian� wymiarów okna pod wpływem 

temperatury, wilgotno�ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj�c� funkcjonalno�ci okna / drzwi, 
• miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu o�cie
nicy okien stosuje si� klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzaj�ce, o ile 
takie s� przewidziane w dokumentacji producenta) oraz k�towniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze słu
� klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny by	 tak rozmieszczone, aby była zapewniona mo
liwo�	 odkształcania si�
kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy u
yciu tylko kołków rozporowych, �rub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, 
jest niewystarczaj�ce do przenoszenia obci�
enia. 
Klocki dystansowe, słu
�ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o�cie
nicy powinny by	 usuni�te, 
nie nale
y natomiast usuwa	 klocków podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin mi�dzy ram� o�cie
nicy, a o�cie
em umo
liwiaj�ce konieczne odkształcanie si�
kształtowników okien lub drzwi podane s� w tablicy 5 i 6. 

Tablica 5. Minimalna szeroko�	 szczelin mi�dzy ram� o�cie
nicy, a o�cie
em przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi* 

Rodzaj kształtowników

O�cie
e bez w�garka O�cie
e z w�garkiem

Długo�	 elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Minimalna szeroko�	 szczeliny 

– b (mm)
Minimalna szeroko�	
szczeliny – b (mm)

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 
PVC z warstw� PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 
PVC z warstw� PMMA 10 10 15 20 10 10 15 
Aluminiowe z przekładk� termiczn� (koloru 
jasnego)

10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładk� termiczn� (koloru 
ciemnego)

10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
* Materiał uszczelniaj�cy powinien wykazywa	 si� odkształcalno�ci� 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnie� z kitów trwale elastycznych nale
y przestrzega	 zasady, 
e gł�boko�	 warstwy 
uszczelnienia t powinna odpowiada	 połowie szeroko�ci szczeliny b i wynosi	 nie mniej ni
 6 mm. 

Tablica 6. Minimalna szeroko�	 szczelin mi�dzy ram� o�cie
nicy, a o�cie
em przy uszczelnieniach 
impregnowanymi ta�mami rozpr�
nymi* 

Rodzaj kształtowników

O�cie
e bez w�garka O�cie
e z w�garkiem

Długo�	 elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Minimalna szeroko�	 szczeliny 

– b (mm)
Minimalna szeroko�	
szczeliny – b (mm)

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 
PVC z warstw� PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8 
PVC z warstw� PMMA 8 8 8 10 8 8 8 
Aluminiowe z przekładk� termiczn� (koloru 
jasnego)

8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładk� termiczn� (koloru 
ciemnego)

8  10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 
* Gł�boko�	 uszczelnienia t nale
y dopasowa	 w zale
no�ci od jego szeroko�ci b z producentem ta�m 
uszczelniaj�cych. 

Maksymalny wymiar szczeliny mi�dzy o�cie
nic� okienn�, a o�cie
em nie powinien przekracza	 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosi	 maksymalnie 30 mm. 
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5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długo�ci elementu do 3,0 m 
powinny wynosi	 do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o wi�kszych wymiarach, wyst�puj�ce odchyłki nie mog� mie	 negatywnego wpływu na 
funkcjonalno�	 okien lub drzwi. 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o�cie
u 
5.3.3.1. Mocowanie powinno by	 wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci�
enia zewn�trzne były 
przenoszone za po�rednictwem ł�czników na konstrukcj� budynku, a funkcjonalno�	 okien była zachowana, tzn. 
ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny by	 rozmieszczone na całym obwodzie o�cie
nicy. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w �cianie budynku – w zale
no�ci od rodzaju �ciany (monolityczna, warstwowa) i 
sposobu mocowania stosuje si� kołki rozporowe (dyble), kotwy i �ruby/wkr�ty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie słu
� do mocowania okien, a wył�cznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi�dzy oknem a �cian�. 
5.3.3.3. �ruby mog� by	 stosowane do mocowania o�cie
nic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nale
y stosowa	 �ruby dostosowane do materiału o�cie
y. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. ł�czniki mocowane s� do 
komory wewn�trznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za po�rednictwem podkładki metalowej, 
wykluczaj�cej przenoszenie obci�
e� na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by	 stosowane wsz�dzie tam, gdzie odst�p o�cie
nicy jest zbyt du
y do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwi�zaniach �cian warstwowych. 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja poł�czenia okna/drzwi ze �cian�
Uszczelnienie powinno zabezpieczy	 szczeliny mi�dzy oknem, a o�cie
em przed wnikaniem wody opadowej od 
strony zewn�trznej oraz pary wodnej od strony wewn�trznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia nale
y przestrzega	 zalece� (wytycznych) producenta materiałów uszczelniaj�cych, 
dotycz�cych: 
– zgodno�ci chemicznej stykaj�cych si� ze sob� materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zale
no�ci od rodzaju materiału), 
– wymaga� w zakresie wilgotno�ci i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa si� z trzech warstw: wewn�trznej, �rodkowej i zewn�trznej. 
Warstwa wewn�trzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniaj�cego (kitu trwale elastycznego) lub 
impregnowanych ta�m rozpr�
nych nieprzepuszczaj�cych powietrza i pary wodnej (ta�my paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemo
liwia	 przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny mi�dzy oknem, a 
�cian� budynku, a tym samym zapobiega	 wykraplaniu si� pary wodnej w szczelinie mi�dzy oknem,                a 
o�cie
em (tj. w miejscach o temperaturze ni
szej od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelno�	 uszczelnienia po stronie wewn�trznej okna powinna by	 wy
sza ni
 po stronie zewn�trznej. 
Przestrzeganie tej zasady umo
liwia dyfuzj� pary wodnej z poł�czenia na zewn�trz budynku. 
Uszczelnienie powinno by	 trwałe i nie mo
e wchodzi	 w reakcje chemiczne z otaczaj�cymi je materiałami. 
Warstwa �rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniaj�cej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniaj� izolacj� termiczn� i akustyczn� poł�czenia okna z 
o�cie
ami. 
Szczelina mi�dzy o�cie
nic�, a o�cie
em powinna by	 całkowicie wypełniona warstw� izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia poł�cze� (zaleca si� pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog�
wchodzi	 w reakcje chemiczne, ani te
 wydziela	 substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno by	 zgodne z instrukcj� producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, 
przy której mog� by	 u
yte oraz czysto�ci wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki nale
y zwraca	 uwag� na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocze�nie nie wolno 
doprowadzi	 do odkształcenia (deformacji) ramy o�cie
nicy. 
Warstwa zewn�trzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta�m rozpr�
nych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewn�trzne powinno by	 paroprzepuszczalne, a jednocze�nie wykonane w taki sposób, aby nie było 
mo
liwo�ci przenikania wody opadowej do wn�trza szczeliny mi�dzy oknem a �cian�. 
Uszczelnienie powinno by	 trwałe i nie mo
e wchodzi	 w reakcje chemiczne z otaczaj�cymi je materiałami.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do monta
u okien i drzwi  
Przed przyst�pieniem do monta
u okien i drzwi nale
y oceni	 stan �cian i przygotowania o�cie
y do robót 
monta
owych oraz wykona	 badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj�cych wykonanie monta�u okien i drzwi  
Przed przyst�pieniem do monta
u okien nale
y sprawdzi	: 
• prawidłowo�	 wykonania �cian, zgodnie z odpowiedni� szczegółow� specyfikacj� techniczn�, 
• rodzaj o�cie
y (z w�garkiem czy bez w�garka) oraz ich prawidłowo�	 wykonania i stan wyko�czenia (otynkowane 

czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
• zgodno�	 wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
• mo
liwo�	 zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomi�dzy o�cie
em, a o�cie
nic�. 
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Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku budowy a tak
e w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) 
oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpocz�ciem monta
u okien i drzwi nale
y sprawdzi	: 
• zgodno�	 okien i drzwi oraz obróbek z aprobat� techniczn� lub indywidualn� dokumentacj� techniczn� w 

zakresie rozwi�za� materiałowo-konstrukcyjnych i jako�ci wykonania, 
• zgodno�	 okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacj� projektow� i niniejsz� specyfikacj� techniczn�, 
• w protokole przyj�cia materiałów na budow�: czy dostawca dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów u
ywanych w robotach monta
owych, 
• stan opakowa� (oryginalno�	, szczelno�	) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatno�ci 

materiałów uszczelniaj�cych. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania robót monta
owych z dokumentacj�
projektow�, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w 
szczególno�ci powinny polega	 na sprawdzeniu prawidłowo�ci wykonania: 
• podparcia progu o�cie
nicy, 
• zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie o�cie
nicy (zachowania odst�pów mi�dzy 

ł�cznikami mechanicznymi), 
• izolacji termicznej szczeliny mi�dzy oknem, a o�cie
em, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie 

izolacji pod progiem o�cie
nicy, 
• uszczelnienia zewn�trznego i wewn�trznego szczeliny mi�dzy oknem, a o�cie
em, ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniaj�cych i przestrzegania zalece� technologicznych, 
• obróbek progu drzwi, 
• osadzenia parapetu zewn�trznego i wewn�trznego. 
Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycz�ce monta
u okien i/lub drzwi, w szczególno�ci w zakresie: 
• zgodno�ci z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� (szczegółow�) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowo�ci oceny robót poprzedzaj�cych wykonanie monta
u, 
• jako�ci robót monta
owych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale
y wykorzystywa	 wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce wykonanych robót. 
Badania sprawdzaj�ce jako�	 wbudowania okien i/lub drzwi: 
a) sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� – powinno by	 przeprowadzone przez porównanie wykonanych 

robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn� wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodno�ci dokonuje si� na podstawie ogl�dzin zewn�trznych oraz pomiarów 
długo�ci i wysoko�ci, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długo�ci elementu do 3 m 
nie powinno przekracza	 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie ró
nicy długo�ci przek�tnych o�cie
nicy i skrzydeł – ró
nica długo�ci przek�tnych nie 
powinna by	 wi�ksza od 2 mm przy długo�ci elementów do 2 m i 3 mm przy długo�ci powy
ej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowo�ci otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 
odbywa	 si� płynnie i bez zahamowa�, skrzydło nie powinno pod własnym ci�
arem samoczynnie zamyka	 si�
lub otwiera	, 

e) sprawdzenie szczelno�ci – zamkni�te skrzydło powinno przylega	 równomiernie do o�cie
nicy zapewniaj�c 
szczelno�	 mi�dzy tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowo�ci regulacji oku	. 
Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót monta
owych okien i drzwi  
Powierzchni� okien i drzwi oblicza si� w metrach kwadratowych: 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegaj�cymi zakryciu s� mocowanie o�cie
nicy na całym obwodzie 
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewn�trzne, wewn�trzne) szczeliny mi�dzy oknem,                  a o�cie
em. 
Odbiór tych prac musi by	 dokonany w trakcie monta
u okien i drzwi. 
W trakcie odbioru nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych bada� porówna	
z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Je
eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo
na uzna	 zamocowanie, uszczelnienie i izolacj� okna 
lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn�
(szczegółow�) i zezwoli	 na przyst�pienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewn�trznych i wewn�trznych, 
otynkowanie o�cie
y, monta
 listew maskuj�cych). 
Je
eli chocia
 jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj�ce zakryciu nie powinny by	 odebrane. W takim 
przypadku nale
y ustali	 zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuni�cia nieprawidłowo�ci. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac nale
y ponownie przeprowadzi	 badania. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale
y zapisa	 w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�cie 
przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót (je�eli umowa tak� form�
przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie przedło
onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la	 umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło
y	 komisji nast�puj�ce dokumenty: 

� dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
� dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
� dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u
ytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
� protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu, 
� protokoły odbiorów cz��ciowych, 
� karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz�ce si� do zastosowanych materiałów, 
� wyniki ewentualnych bada� laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna	 si� przedło
onymi dokumentami, przeprowadzi	 badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna	 je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona	 oceny wizualnej. 
Monta
 okien i/lub drzwi powinien by	 odebrany, je
eli wszystkie wyniki bada� s� pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym. 
Je
eli chocia
by jeden wynik bada� był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by	 przyj�te. W takim przypadku 
nale
y przyj�	 jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 

� je
eli to mo
liwe nale
y ustali	 zakres prac koryguj�cych (np. wskaza	 na konieczno�	 regulacji oku	), usun�	
niezgodno�ci robót monta
owych z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz przedstawi	 okna i/lub drzwi ponownie do odbioru, 

� je
eli odchylenia od wymaga� nie zagra
aj� bezpiecze�stwu u
ytkownika, funkcjonalno�ci i trwało�ci okien i 
drzwi zamawiaj�cy mo
e wyrazi	 zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym obni
eniem 
warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych, 

� w przypadku, gdy nie s� mo
liwe podane wy
ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do demonta
u 
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo
e by	 dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawiera	: 

� ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
� ocen� wyników bada�, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania monta
u okien i/lub drzwi z zamówieniem. 

Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po u
ytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia 
prawidłowo�ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (ko�cowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potr�ce� wynikaj�cych z obni
onej jako�ci robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi	 wykonawcy wszystkie zauwa
one wady w 
zamontowanych oknach i/lub drzwiach. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 
Rozliczenie monta
u okien i/lub drzwi mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu monta
u okien i/lub drzwi  
Podstawy rozliczenia monta
u okien i/lub drzwi stanowi� okre�lone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo�ci wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiaj�cego. 
Ceny jednostkowe monta
u okien i/lub drzwi uwzgl�dniaj�: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
� obsług� sprz�tu, 
� ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowa� przestawnych umo
liwiaj�cych wykonanie robót na 

wysoko�ci do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
� zabezpieczenie elementów wymagaj�cych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
� ocen� i przygotowanie o�cie
y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
� obsadzenie o�cie
nic wraz z ich uszczelnieniem wewn�trznym, zewn�trznym oraz wykonaniem izolacji 

termicznej i akustycznej poł�czenia z o�cie
em, 
� obsadzenie parapetów zewn�trznych i wewn�trznych, 
� obrobienie progów drzwi, – regulacja skrzydeł i oku	, 
� obicie 	wier	wałkami lub listwami maskuj�cymi b�d� innymi materiałami wyko�czeniowymi, 
� usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie wykonywania robót, 
� oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczaj�cych, 
� usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 
� likwidacj� stanowiska roboczego, 
� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U)  Metody bada� okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Okre�lenie �wietlnych i słonecznych wła�ciwo�ci 

oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i izolacyjno�ci 

akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjno�	 od d�wi�ków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalno�	 powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelno�	 – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004  Metody bada� oddziaływania ognia zewn�trznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)  jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporno�	 na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 

badania. 
PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, 
aluzje i zasłony – Kuloodporno�	 – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000  Okna, drzwi, 
aluzje i zasłony – Kuloodporno�	 – Metody bada�. 
PN-ENV 1627:2006 (U)  Okna, drzwi, 
aluzje – Odporno�	 na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, 
aluzje – Odporno�	 na włamanie – Metoda badania dla okre�lenia 

odporno�ci na obci�
enie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, 
aluzje – Odporno�	 na włamanie – Metoda badania dla okre�lenia 

odporno�ci na obci�
enie dynamiczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
TYNKOWANIE (ST 06) 
TYNKI ZWYKŁE WEWN�TRZNE l ZEWN�TRZNE – Kod CPV 45410000-4 

1.WST�P 

1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru tynków wewn�trznych
przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w 
Kietrzu 
1.2.Zakres stosowania  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�: 

• wykonania tynków cementowo-wapiennych �cian i sufitów 
• przetarcie istniej�cych tynków wewn�trznych i zewn�trznych  

1.3. Okre�lenia podstawowe, definicje
Podło
e - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma by	 tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno�ci powierzchni podło
a. 
Warstwa gruntuj�ca - powłoka wzmacniaj�ca i uszczelniaj�ca podło
e oraz zwi�kszaj�ca przyczepno�	 dolnej 
warstwy tynku. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót tynkarskich
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.MATERIAŁY 

2.1. Ogólne     wymagania     dotycz�ce     wła�ciwo�ci     materiałów,     ich     pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podło
a stosowa	 mo
na wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez bada� laboratoryjnych mo
na 
stosowa	 wodoci�gow� wod� pitn�. 
Niedozwolone jest u
ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełnia	 wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", 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 spodnich warstw tynku nale
y stosowa	 piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
�rednioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien by	 drobnoziarnisty i przechodzi	 całkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm. 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
* Marka i skład zaprawy powinny odpowiada	 wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej nale
y u�ci�li	
wymagania). 

* Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by	 wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale
y przygotowa	 w takiej ilo�ci, aby mogła by	 wbudowana mo
liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej nale
y stosowa	 piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale
y stosowa	 cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement - Cz��	 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego u
ytku". Za zgod� Inspektora nadzoru 
mo
na stosowa	 cement z dodatkiem 
u
la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25  
- 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 zanieczyszycze� obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład obj�to�ciowych składników 
zapraw nale
y dobiera	 do�wiadczalnie, w zale
no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mog� by	 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
- s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni�	) i oznakowane 
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(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego  zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u
ycia (termin zako�czenia 
robót tynkarskich powinien si� ko�czy	 przed zako�czeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by	 potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyj�cia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno by	 kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach w 
temperaturze powy
ej +5°C a poni
ej +35 "C. Wyroby pakowane w worki powinny by	 układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 10. 

3.    WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN l NARZ�DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowi�zany do u
ywania takiego sprz�tu i narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu 
na jako�	 materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska. 
Przy doborze sprz�tu i narz�dzi nale
y uwzgl�dni	 równie
 wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich nale
y stosowa	 nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podło
a - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urz�dzenia 

do    mycia    hydrodynamicznego,    urz�dzenia    do    czyszczenia    strumieniowo-�ciernego, 
termometry    elektroniczne,     wilgotno�ciomierze    elektryczne,     przyrz�dy    do    badania 
wytrzymało�ci podło
a, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo�ne zbiorniki na wod�, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy - kielnie, pace. 

4.WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 
- Cement i wapno suchogaszone luzem nale
y przewozi	 cementowozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane  mo
na przewozi	 dowolnymi  �rodkami transportu  i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

- Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   mo
na   przewozi	   w   skrzyniach   lub 
pojemnikach stalowych; 

- Kruszywa mo
na przewozi	 dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych 
je  przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z  innymi   asortymentami   kruszywa   lub  jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonania   robót  podano  w   ST   „Wymagania  ogólne"    

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by	 zako�czone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o�cie
nice drzwiowe i okienne. 
Tynki nale
y wykonywa	 w temperaturze nie ni
szej ni
 +5°C oraz pod warunkiem, 
e w ci�gu doby nie nast�pi 
spadek poni
ej 0°C.
W ni
szych temperaturach mo
na wykonywa	 tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 
zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bud owiano-monta
owych w okresie obni
onych 
temperatur". 
Zaleca si� chroni	 �wie
o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłu
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�. 
5.3. Przygotowanie podło
a 
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5.3.1.Podło
a tynków zwykłych powinny odpowiada	 wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 
-  W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale
y w czasie murowania �cian wypełnia	 zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 
5.3.3. Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło
e nale
y oczy�ci	 z kurzu szczotkami oraz usun�	

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo
na usun�	 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalaj�c je lamp� benzynow�. 

5.3.4. Nad miernie such� powierzchni� podło
a nale
y zwil
y	 wod�. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by	 zgodne z danymi okre�lonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.Grubo�ci tynków zwykłych w zale
no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło
a lub podkładu powinny by	
zgodne z norm� PN-70/B-10100. 
5.4.3.Tynk trójwarstwowy powinien si� składa	 z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn�trznych nale
y 
wykona	 według pasowi listew kierunkowych. 
5.4.4.Gład� nale
y nanosi	 po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna by	 mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
5.4.5.Do wykonania tynków nale
y stosowa	 zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara
onych na zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4; nara
onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych - w proporcji 1:1:2. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych 
Przed przyst�pieniem do robót tynkowych nale
y przeprowadzi	 badania materiałów, które b�d� wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrol� i odbiór (mi�dzyoperacyjny) podło
y. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza si� po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz�cych przyj�cia 
materiałów na budow� oraz dokumentów towarzysz�cych wysyłce materiałów przez dostawc�, potwierdzaj�cych 
zgodno�	 u
ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych 
6.2.2. Badania przygotowania podło
y 
Stan podło
a podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotno�ci - poprzez ocen� wygl�du,  prób� dotyku  lub zwil
ania,  ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotno�ci szcz�tkowej przy pomocy wilgotno�ciomierza elektrycznego, 
b) równo�ci powierzchni - poprzez ocen� wygl�du i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywieraj�cych ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen� wygl�du i prób� �cierania, 
d) obecno�ci  lu�nych i zwietrzałych cz��ci podło
a - poprzez prób� drapania (skrobania) i 
dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen� wygl�du i 
prób� zwil
ania, 
f) chłonno�ci podło
a - poprzez ocen� wygl�du oraz prób� dotyku i zwil
ania, 
g) obecno�	 wykwitów - poprzez ocen� wygl�du, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podło
a - poprzez ocen� wygl�du. 
Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast�pnie odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegaj� na bie
�cym sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z 
dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2.Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada� zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej marki i 
konsystencji, powinny wynika	 z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.3.Wyniki bada� materiałów i zapraw powinny by	 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania bada�
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycz�ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno�ci w zakresie: 
- zgodno�ci  z  dokumentacj� projektow� i   specyfikacj� techniczn� wraz  z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowo�ci przygotowania podło
a, 
- prawidłowo�ci wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale
y wykorzystywa	 wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce wykonanych robót. 
6.4.2.Opis bada�
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6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podło
a nale
y przeprowadza	 metod� podan� w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza si� stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu �wiadczy o dobrej przyczepno�ci). 
Przyczepno�	 mi�dzywarstwow� tynków wielowarstwowych nale
y sprawdzi	 za pomoc� przyrz�du zwanego 
młotkiem Baronnie'go metod� kwadracikowania, tj. próba krzy
owego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom 
stempla o ci�
arze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 
dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem �wiadczy o dostatecznej przyczepno�ci. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporno�ci tynków na uszkodzenia mechaniczne nale
y przeprowadza	
młotkiem Baronnie'go metod� kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie   mrozoodporno�ci   tynków   zewn�trznych   nale
y   przeprowadza	   na 
podstawie  �wiadectwa  badania wg   PN-85/B-04500  odporno�ci  na  działanie  mrozu  próbek 
stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubo�ci tynków. W pi�ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynosz�cej nie wi�cej ni
 5000 m2 nale
y wyci�	 próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o �rednicy 
około 3 cm w taki sposób, aby podło
e zostało odsłoni�te lecz nie naruszone. Odsłoni�te podło
e nale
y oczy�ci	 z 
ewentualnych pozostało�ci zaprawy. Pomiar grubo�ci tynku powinien by	 wykonany przymiarem z dokładno�ci� do 1 
mm. Za przeci�tn� grubo�	 tynku badanej powierzchni otynkowanej nale
y przyjmowa	 warto�	 �redni� pomiaru w 
pi�ciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni wi�kszej ni
 5000 m2 nale
y na ka
de rozpocz�te 1000 m wyci�	 jeden 
dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie   wygl�du   i   innych   wła�ciwo�ci   powierzchni   otynkowanych.   Wygl�d 
powierzchni   otynkowanych   (barwa,   obecno�	 wykwitów,   sp�ka�   itp.)   nale
y sprawdzi	  za 
pomoc� ogl�dzin zewn�trznych. Gładko�	 powierzchni oraz brak pylenia nale
y sprawdza	 przez 
potarcie tynku dłoni�. 
Odporno�	 powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich nale
y sprawdza	 w sposób nast�puj�cy: 
- powierzchni� tynku nale
y zwil
y	 wod� za pomoc� p�dzla ławkowca i natychmiast przeprowadzi	 prób�
odporno�ci na uderzenia metod� kwadraci kowani a, stosuj�c uderzenie stempla o ci�
arze 250 gramów; próba ta 
powinna da	 wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
6.4.2.6. Sprawdzenie   prawidłowo�ci   wykonania   powierzchni   i   kraw�dzi   tynków   nale
y 
przeprowadzi	 wg PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wyko�czenia tynków na naro
ach i obrze
ach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych nale
y przeprowadzi	 wzrokowo oraz przez pomiar równocze�nie z badaniem 
wygl�du powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

7.WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru   i  obmiaru   podano  w  ST  „Wymagania  ogólne" 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchni� tynków wewn�trznych �cian oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło
a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
Powierzchni� tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle �cian surowych na 
płaszczyzn� poziom�. 
Powierzchni� tynków zewn�trznych �cian oblicza si� jako iloczyn długo�ci �cian w rozwini�ciu w stanie surowym i 
wysoko�ci mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej kraw�dzi �ciany, dolnej kraw�dzi gzymsu lub górnej 
kraw�dzi tynku, je
eli �ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko�ci. 
Powierzchni� pilastrów, słupów i innych elementów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni  nieotynkowanych,  ci�gnionych,  okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je
eli ka
da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potr�caniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków �cian, nale
y doliczy	 powierzchni� o�cie
y w 
stanie surowym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegaj�cymi zakryciu s� podło
a. 
Odbiór podło
y musi by	 dokonany przed rozpocz�ciem nakładania wyprawy (odbiór mi�dzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada� dla 
podło
y nale
y porówna	 z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Je
eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo
na uzna	, 
e podło
a zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn� (szczegółow�) i zezwoli	 na 
przyst�pienie do nakładania wyprawy. 
8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�cie 
przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powołana   przez   zamawiaj�cego,   na   podstawie przedło
onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po u
ytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBOT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   l   PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH

9.1.   Ogólne   ustalenia   dotycz�ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne" 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie robót tynkowych mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko�cowym 
odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego uwzgl�dniaj�:
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
- obsług� sprz�tu, 
- ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowa�  przesławnych  umo
liwiaj�cych 

wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 
- ocen�   i    przygotowanie   podło
a   wraz   z   ewentualnym   jego   zagruntowaniem   b�d�

zastosowaniem     odpowiednich     �rodków    zwi�kszaj�cych     przyczepno�	,     zgodnie    z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

- osiatkowanie bruzd i miejsc nara
onych na p�kni�cia, 
- umocowanie profili tynkarskich, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie robót tynkowych, 
- usuni�cie zabezpiecze� stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszcze� na 

elementach nie tynkowanych, 
- uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisa	 sposób usuni�cia pozostało�ci i odpadów), 
- likwidacj� stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie
 koszty monta
u, demonta
u i pracy rusztowa� niezb�dnych do wykonania 
robót pokrywczych na wysoko�ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 

zast�pienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zast�pienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody bada� zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada�. 
6. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
7. PN-EN 1015-3:2000 Metody bada� zapraw do murów - Okre�lenie konsystencji �wie
ej zaprawy (za pomoc�

stolika rozpływu). 
8. PN-EN 10153:2000/A1:2005jw. 
9. PN-EN 1015-4:2000 Metody bada�  zapraw do  murów - Okre�lenie konsystencji  �wie
ej  zaprawy  (za  pomoc�

penetrometru). 
10. PN-EN 1015-12:2002 Metody   bada�   zapraw   do   murów   -   Cz��	   12:   Okre�lenie   przyczepno�ci   do   

podło
a stwardniałych zapraw na obrzutk� i do tynkowania. 
11. PN-EN 1015-19:2000 Metody bada� zapraw do murów - Okre�lenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutk� i do tynkowania. 
12. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz��	 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u
ytku. 
14. PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw. 
15. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz��	 2: Ocena zgodno�ci. 
16. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz��	 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci. 
17. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cz��	 2: Metody bada�. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKŁADZINY �CIAN (ST 07) 
INSTALOWANIE �CIANEK DZIAŁOWYCH – Kod CPV 45421152-4 

1.WST�P 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru okładzin �cian i 
przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w 
Kietrzu 
1.2. Zakres robót obj�tych ST 

• �cianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych
• Zabudowy konstrukcji i instalacji płytami kartonowo-gipsowymi
• �cianki systemowe w WC

1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale
y przestrzega	 zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.  

MATERIAŁY 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada	 wymaganiom okre�lonych w normie PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych                 Tablica 1

LP Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 

ognioodporna 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodze� kartonu, naro
ników i kraw�dzi 

2. 
Przyczepno�	 kartonu do 

rdzenia 
gipsowego 

karton powinien by	 zł�czony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu r�k� rwa si�, nie powoduj�c 

odklejania si� od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubo�	 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; �18±0,5 
szeroko�	 1200 (+0; -5,0) 
długo�	 [2000¸3000] (+0; -6) 

prostopadło�	 ró
nica w długo�ci przek�tnych �5 

4. 
Masa 1m2 płyty o 

grubo�ci [kg] 

9,5 ��9,5 - - - 
12,5 ��12,5 11,0�13,0 ��12,5 11,0�13,0 
15,0 ��15,0 13,5�16,0 ��15,0 13,5�15,0 
�18,0 ��18,0 16,0�19,0 - - 

5. Wilgotno�	 [%] ��10,0 

6. 
Trwało�	 struktury przy 

opalaniu [min.] 
- ��20 - ��20 

7. Nasi�kliwo�	 [%] - - ��10,0 ��10,0 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubo�	; PN; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

Tabela 2

Grubo�	
nominalna płyt/ 
gipsowej [mm] 

Odległo�	
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obci�
enie niszcz�ce [N] Ugi�cie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

2.2.Profile stalowe na ruszt 
Profile na sufit podwieszany i �cianki działowe systemowe, zgodne z wybranym przez Wykonawc� systemem. 
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�cianki działowe montowane na profilach stalowych ocynkowanych szeroko�ci 100 mm. 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podło
a stosowa	 mo
na wod� odpo-wiadaj�c� wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez bada� laboratoryjnych 
mo
na stosowa	 wodoci�gow� wod� pitn�. 
Niedozwolone   jest   u
ycie   wód   �ciekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych   oraz  wód   zawieraj�cych   
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
Piasek powinien   spełnia	 wymagania normy  PN-79/B-06711.   Kruszywa mineralne.   Piaski   do zapraw 
budowlanych, a w szczególno�ci: nie zawiera	 domieszek organicznych, mie	 frakcje ró
nych wymiarów: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
Stosowany do zaczynu piasek powinien by	 drobnoziarnisty i przechodzi	 całkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm. 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do �cian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje si� najcz��ciej kleje gipsowe produkowane przez firmy 
specjalistyczne, dost�pne w sprzeda
y na terenie kraju. 
2.6.�cianki działowe w sanitariatach

• laminowane grubo�ci 10 mm ( typu Eltete ) 
• obramowanie profilami aluminiowymi anodowanymi w kolorze naturalnym 
• przestrze� mi�dzy podłog� a konstrukcj� 20 cm 
• klamka z identyfikatorem zamkni�cia 
• wymiary pobra	 na budowie 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprz�t do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych Tynków, powinien wykaza	 si� mo
liwo�ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny by	 pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. Ka
dy ze stosów jest spi�ty ta�m� stalow� dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety nale
y składowa	 w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. 
Wysoko�	 składowania - do pi�ciu pakietów o jednakowej długo�ci, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umo
liwiaj� przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubo�ci 12,5 mm  
Rozładunek płyt powinien odbywa	 si� w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o ud�wigu co 
najmniej 2000 kg lub 
urawia wyposa
onego w zawiesie z widłami. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny by	 zako�czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie
nice 
drzwiowe i okienne. 
Przed rozpocz�ciem prac monta
owych pomieszczenia powinny by	 oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych nale
y wykonywa	 w temperaturze nie ni
szej ni
 +5°C pod warunkiem, 
e w 
ci�gu doby nie nast�pi spadek poni
ej 0°C, a wilgotno�	 wzgl�dna powietrza mie�ci si� w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny by	 suche i dobrze przewietrzone 
5.3.  Monta
 okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowi�cy podło
e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składa	 si� z dwóch warstw: dolnej stanowi�cej 
bezpo�rednie podło
e dla płyt - nazywanej w dalszej cz��ci „warstw� no�n�" oraz górnej - dalej nazywanej „warstw�
główn�". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składaj�cy si� tylko z warstwy no�nej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów s� kształtowniki stalowe 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
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Chc�c uzyska	 oczekiwane efekty u
ytkowe sufitów, nale
y przy ich wykonywaniu pami�ta	 o paru podstawowych 
zasadach: 
styki kraw�dzi wzdłu
nych płyt powinny by	 prostopadłe do płaszczyzny �ciany z oknem (równolegle do kierunku 
na�wietlania pomieszczenia), 
przy wyborze wzdłu
nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby styki długich kraw�dzi 
płyt opierały si� na tych elementach, 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
poniewa
 rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mogła by	 umocowana pełna ilo�	 płyt, nale
y je tak rozmie�ci	, 
by na obu kra�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki o szeroko�ci zbli
onej do połowy szeroko�ci płyty (lub 
połowy jej długo�ci), 
styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by	 przesuni�te wzgl�dem siebie o odległo�	 zbli
on�
do połowy długo�ci płyty, 
Kotwienie rusztu 
W zale
no�ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie� musz� spełnia	 warunek pi�ciokrotnego współczynnika 
wytrzymało�ci przy ich obci�
aniu. Znaczy to, 
e jednostkowe obci�
enie wyrywaj�ce musi by	 wi�ksze od 
pi�ciokrotnej warto�ci normalnego obci�
enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kotw�. 
Konstrukcje sufitów mog� zosta	 podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
ró
nego rodzaju obejm.  
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubo�ci 1 2,5 mm.. Płyty gipsowo-karton owe 
mog� by	 mocowane do elementów no�nych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu
szymi płyt do kierunku uło
enia elementów no�nych rusztu, 
− mocowanie podłu
ne wzdłu
 elementów no�nych rusztu płyt, uło
onych równolegle do nich dłu
szymi kraw�dziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si� do profili stalowych blachowkr�tami. 
5.4. Monta
 �cianek działowych 
Grubo�	 i rodzaj płyt gipsowo-kartonowych zale
� od przeznaczenia �ciany. Płyta o grubo�ci 12,5 mm mo
e by	
u
yta do standardowych �cian działowych o okładzinie pojedynczej lub podwójnej.
Na podło
u nale
y dokładnie zaznaczy	 poło
enie stawianej �ciany działowej. Za pomoc� poziomicy i liniału nale
y 
przenie�	 oznaczenie pionowo i poziomo na �ciany i strop. Szybciej, dokładniej i pro�ciej mo
na wymierzy	
poło
enie konstrukcji no�nej za pomoc� lasera. 
Profile U nale
y oklei	 ta�m� uszczelniaj�c� i zamocowa	 �ci�le do podłogi i stropu za pomoc� kołków rozporowych i 
wkr�tów lub kołków rozporowych wbijanych w odst�pach co 1000 mm. Na wysoko�ci �ciany nale
y przewidzie	 co 
najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczaj�cych �cian.  
Grubo�	 i g�sto�	 obj�to�ciowa (kg/m3) materiału izolacyjnego nale
y dopasowa	 w zale
no�ci od wymaga�
dotycz�cych klasy odporno�ci ogniowej zgodnie z Klasyfikacj� Ogniow. ITB NP-784.1/00/BW. 
Profile C wstawi	 w profile U otwart� stron� w kierunku monta
u w rozstawach osiowych  600 mm  i dokładnie 
wypionowa	.  
Profile C musz� zachodzi	 na profile przył�czeniowe na gł�boko�	  15 mm. 
Je
eli istnieje prawdopodobie�stwo odkształcenia �ciany na skutek ugi�	 stropu, profil C nale
y skr�ci	 przy 
sztywnych poł�czeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przył�czane do �cian masywnych profile C nale
y oklei	
ta�m� uszczelniaj�c 
Okładanie konstrukcji no�nej rozpocz�	 od płyty o pełnej szeroko�ci (1200 mm). Do mocowania u
ywa si� wkr�tarki i 
wkr�tów. Płyty gipsowo-kartonowe s� mocowane do konstrukcji no�nej w odst�pach do 250 mm. Odst�p wkr�tów od 
kraw�dzi płyty obło
onej kartonem powinien wynosi	 min. 10 mm, a od kraw�dzi ci�tej min. 15 mm. Monta
 okładziny 
z drugiej strony �ciany rozpoczyna si� płytami o połowie szeroko�ci (600 mm). Dzi�ki temu powstaje wzajemne 
przesuni�cie styków pomi�dzy dwoma stronami �ciany. 
Poprzeczne poł�czenia płyt nale
y rozmieszcza	 z wzajemnym przesuni�ciem styków do 400 mm. Niedopuszczalne 
s� styki krzy
owe.  
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nale
y podło
y	 profil metalowy lub zaszpachlowa	 je z ta�m�
zbroj�c�.  

6.     KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót
Cz�stotliwo�	   oraz   zakres   bada�   płyt   gipsowo-kartonowych   powinna   by	   zgodna   z   PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególno�ci powinna by	 oceniana: równo�	 powierzchni płyt, naro
niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
wymiary płyt (zgodne z tolerancj�), wilgotno�	 i nasi�kliwo�	, obci�
enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7
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7.2. Wielko�ci  obmiarowe suchych tynków okre�la si� na podstawie dokumentacji  projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

4. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8

8.2. Roboty uznaje si�  za  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�,  SST  i  wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je
eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122. „Robot/ okładzinowe. Suche Tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodno�	 z dokumentacj� techniczn�, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło
a, 
d. prawidłowo�	 zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro
ach i obrze
ach, 
e. wichrowato�	 powierzchni. 

5. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych pomi�dzy Wykonawc� a 
Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo�	 m2 powierzchni suchego tynku 
według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórk�

rusztowa�, o wysoko�ci do 4 m, 
- przygotowanie podło
a, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenie miejsca 

pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych 
-    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i dopasowaniem, 
• dla wszystkich technologii (czynno�ci wyko�czeniowe): 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami, zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405        

Wymagania dla płyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odporno�	 ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)   Normy  dotycz�ce  systemów  zapewnienia  jako�ci  

i zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o monta
u płyt gipsowo-kartonowych, �cian działowych, okładzin �ciennych i sufitów podwieszanych oraz 
do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pi�czów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
KŁADZENIE PŁYTEK (ST 08) - KOD CPV 45431000-7 

1. WST�P

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót w 
zakresie układania płytek na podłogach i na �cianach przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów 
kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wszystkich robót zwi�zanych z uło
eniem płytek ceramicznych na �cianach i podłogach przewidzianych w projekcie 
budowy budynków. Obejmuje prace zwi�zane z dostaw� materiałów, wykonaniem i wyko�czeniem robót 
monta
owych. 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu nast�puj�cych 
prac: 
• Wykonanie okładzin �ciennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych 
• Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych  wraz z cokolikami  
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Podło
e – element budynku, na powierzchni którego wykonane b�d� roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno�ci lub ró
nic poziomów powierzchni 
podło
a. 
Warstwa wygładzaj�ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podło
a. 
Warstwa gruntuj�ca – powłoka wzmacniaj�ca i uszczelniaj�ca podło
e oraz zwi�kszaj�ca przyczepno�	 powłoki 
ochronnej. 

2. MATERIAŁY 
• Płytki ceramiczne 
• Płytki gresowe 
• Zaprawy klejowe 
• Zaprawa do fugowania 
• Materiały pomocnicze 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada	 na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiada	 wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1.Płyty i płytki
Płytki powinny odpowiada	 nast�puj�cej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Na posadzk� zaprojektowane s� płytki gresowe o wym. 30x30 cm, grubo�ci min. 8 mm, jasnoszare 

• Mała nasi�kliwo�	 wodna E0,5
• Wytrzymało�	 na zginanie min. 35MPa
• Siła łami�ca  min. 1300N
• Wsp. rozszerzalno�ci cieplnej liniowej < 9
• Mrozoodporne
• Odporno�	 na �cieranie wgł�bne  max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6) – klasa nie mniej ni
 5
• Antypo�lizgowe min R10
• Odporne na czynniki chemiczne
• Odporny na plamienie

Na okładziny �cienne zaprojektowano glazur� o wym. 20x20 cm 
• Nasi�kliwo�	 wodna E>10%
• Wytrzymało�	 na zginanie min. 15 MPa
• Siła łami�ca min. 600 N
• Wsp. rozszerzalno�ci cieplnej liniowej < 9
• Odporno�	 na p�kni�cia włoskowate
• Odporno�	 na plamienie min. 3 klasa
• Klasa �cieralno�ci nie mniejsza ni
 4

Wybór koloru i rodzaju płytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora 
2.2.2.Kompozycje klej�ce i zaprawy 
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Kompozycje klej�ce do mocowania płytek musz� spełnia	 wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zakłada si� zastosowanie kleju elastycznego 
Zaprawy do spoinowania musz� spełnia	 wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe, 
– �rodki ochrony płytek i spoin, 
– �rodki do usuwania zanieczyszcze�, 
– �rodki do konserwacji posadzek i okładzin. 
- masy silikonowe 
Wszystkie ww. materiały musz� mie	 własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.2.4.Woda 
Do przygotowania kompozycji klej�cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa	 nale
y wod�
odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez bada� laboratoryjnych mo
e by	 stosowana wodoci�gowa woda pitna. 
2.3.Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
Materiały i wyroby mog� by	 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
• s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
• s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni�	) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
• spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u
ycia (termin zako�czenia robót pokrywczych 
powinien si� ko�czy	 przed zako�czeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno�ci do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by	 kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach w temperaturze 
powy
ej +5°C a poni
ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by	 układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 10. 
Je
eli nie ma mo
liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod� nale
y przechowywa	 w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa	 wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub 
w takich, w których wcze�niej przetrzymywano materiały mog�ce zmieni	 skład chemiczny wody. 

3. SPRZ�T  
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3 
3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych nale
y stosowa	: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło
a, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia płytek, 
• pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klej�cych, 
• łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klej�cych, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• g�bki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzy
yki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
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4.2.Wymagania szczegółowe dotycz�ce transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, uło
onych na paletach nale
y prowadzi	 sprz�tem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje si� r�cznie. 
R�czny załadunek zaleca si� prowadzi	 przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu i narz�dzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wci�gniki, wózki. 
�rodki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych musz� umo
liwia	 zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarzni�ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. Nale
y chroni	 przed przemarzni�ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Je
eli nie istnieje mo
liwo�	 poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod� nale
y dowozi	 w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi	 wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w 
takich, w których wcze�niej przetrzymywano inne płyny b�d� substancje mog�ce zmieni	 skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo
e odbywa	 si� po wcze�niej 
wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5 
5.2.Warunki przyst�pienia do robót 
5.2.1.Przed przyst�pieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny by	 zako�czone:
• wszystkie roboty stanu surowego ł�cznie z wykonaniem podło
y, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wyko�czone tynkiem lub masami naprawczymi. 
5.2.2.Roboty posadzkowe i okładzinowe nale
y wykonywa	 w temperaturach nie ni
szych ni
 +50C i temperatura ta 
powinna utrzymywa	 si� w ci�gu całej doby. 
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny nale
y w ci�gu pierwszych dwóch dni po uło
eniu chroni	 przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3.Wykonanie posadzek z płytek 
5.3.1. Podło
a 
Podło
a pod posadzki z płytek mo
e stanowi	  zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mie	 wytrzymało�	 na �ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 
3 MPa. 
Powierzchnia podkładu powinna by	 zatarta na ostro, bez raków, p�kni�	 i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s� zabrudzenia bitumami, farbami i �rodkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie mo
e przekracza	 5 mm na całej 
długo�ci łaty kontrolnej o długo�ci 2 m. 
W podkładzie nale
y wykona	, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Na zewn�trz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekracza	 10 m2, a maksymalna długo�	 boku 
nie wi�ksza ni
 3,5 m. 
Wewn�trz budynku pola dylatacyjne powinny mie	 wymiary nie wi�ksze ni
 5x6 m. Dylatacje powinny by	 wykonane 
w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku ró
nych 
rodzajów posadzek. Dla poprawienia jako�ci i zmniejszenia ryzyka powstania p�kni�	 skurczowych zaleca si�
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. 
5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót posadzkowych nale
y przygotowa	 wszystkie niezb�dne materiały, 
narz�dzia i sprz�t, posegregowa	 płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa	 sposób układania 
płytek. 
Poło
enie płytek nale
y rozplanowa	 uwzgl�dniaj�c ich wielko�	 i szeroko�	 spoin. Na jednej płaszczy�nie płytki 
powinny by	 rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie	 jednakow� szeroko�	 wi�ksz� ni
 połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji wzory lub 
składaj�ca si� z ró
nego rodzaju i wielko�ci płytek. 
Wybór kompozycji klej�cych zale
y od rodzaju płytek i podło
a oraz wymaga� stawianych podłodze. Kompozycja 
(zaprawa) klej�ca musi by	 przygotowana zgodnie z instrukcj� producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna si� od najbardziej eksponowanego naro
nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycj� klej�c� nakłada si� na podło
e gładk� kraw�dzi� pacy a nast�pnie „przeczesuje” si� z�bat� kraw�dzi�
ustawion� pod k�tem około 50°. Kompozycja klej�ca powinna by	 nało
ona równomiernie i pokrywa	 cał�
powierzchni� podło
a. Wielko�	 z�bów pacy zale
y od wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane wielko�	 z�bów i 
konsystencja kompozycji klej�cej sprawiaj�, 
e kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca si� stosowa	 nast�puj�ce wielko�ci z�bów pacy w zale
no�ci od wielko�ci płytek: 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
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Powierzchnia z nało
on� warstw� kompozycji klej�cej powinna wynosi	 około 1 m2 lub pozwoli	 na wykonanie 
wykładziny w ci�gu około 10-15 minut. 
Grubo�	 warstwy kompozycji klej�cej zale
y od rodzaju i równo�ci podło
a oraz rodzaju i wielko�ci płytek i wynosi 
�rednio około 6-8 mm. 
Po nało
eniu kompozycji klej�cej układa si� płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro
nika. Nakładaj�c 
pierwsz� płytk� nale
y j� lekko przesun�	 po podło
u (około 1 cm), ustawi	 w 
�danej pozycji i docisn�	 dla 
uzyskania przyczepno�ci kleju do płytki. Nast�pne płytki nale
y doło
y	 do s�siednich, docisn�	 i mikroruchami 
odsun�	 na szeroko�	 spoiny. Dzi�ki du
ej przyczepno�ci �wie
ej kompozycji klejowej po doci�ni�ciu płytki uzyskuje 
si� efekt „przyssania”. Wi�ksze płytki zaleca si� dobija	 młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewn�trz warstwa kompozycji klej�cej powinna pokrywa	 cał� powierzchni�
płytki. Mo
na to osi�gn�	 nakładaj�c dodatkowo cienk� warstw� kleju na spodni� powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy
yki) dystansowe. 
Zaleca si� nast�puj�ce szeroko�ci spoin przy płytkach o długo�ci boku: 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi�dzy płytkami nale
y usun�	 jego nadmiar, mo
na te
 usun�	
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek nale
y tak
e mocowa	 listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe. 
Po uło
eniu płytek na podłodze wykonuje si� cokoły.. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje si� takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek mo
na przyst�pi	 nie wcze�niej ni
 po 24 godzinach od uło
enie płytek. Dokładny czas 
powinien by	 okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale
y zwil
y	 je mokrym p�dzlem (wod�). 
Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania (zapraw� fugow�) po powierzchni posadzki 
pac� gumow�. Zapraw� nale
y dokładnie wcisn�	 w przestrzenie mi�dzy płytkami ruchami prostopadłymi i uko�nymi 
do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotn� g�bk�. �wie
� zapraw� mo
na 
dodatkowo wygładzi	 zaokr�glonym narz�dziem i uzyska	 wkl�sły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje si�
poprzez przetarcie zaprawy pac� z naklejon� gładk� g�bk�. Je
eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka 
temperatura i niska wilgotno�	 powietrza nale
y zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil
anie 
ich wilgotn� g�bk�. 
Przed przyst�pieniem do spoinowania zaleca si� sprawdzi	 czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jako�ci posadzki i zwi�kszenia odporno�ci na czynniki zewn�trzne po stwardnieniu spoiny mog�
by	 powleczone specjalnymi preparatami impregnuj�cymi. 
Impregnowane mog� by	 tak
e płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podło
a pod okładzin�
Podło
em pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog� by	: 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych nale
y sprawdzi	 prawidłowo�	 przygotowania podło
a. 
W przypadku �cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien by	 dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty 
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  
W przypadku podło
y nasi�kliwych zaleca si� zagruntowanie preparatem gruntuj�cym (zgodnie z instrukcj�
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi podło
e powinno spełnia	 nast�puj�ce wymagania: 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie kraw�dzi od linii prostej,mierzone łat� kontroln� o 
długo�ci 2 m, nie mo
e przekracza	 3 mm przy liczbie odchyłek nie wi�kszej ni
 3 na długo�ci łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo
e by	 wi�ksze ni
 4 mm na wysoko�ci kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo
e by	 wi�ksze ni
 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza si� wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klej�cych uło
onych na podło
ach 
pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki ni
szej ni
 M4. 
5.4.2.Układanie płytek (okładzin) 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót okładzinowych nale
y przygotowa	 wszystkie niezb�dne materiały, 
narz�dzia i sprz�t, posegregowa	 płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa	 sposób układania 
płytek. Poło
enie płytek nale
y rozplanowa	 uwzgl�dniaj�c ich wielko�	 i przyj�t� szeroko�	 spoin. Na jednej �cianie 
płytki powinny by	 rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie	 jednakowa szeroko�	, wi�ksz� ni
 połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji wzory lub 
składa si� z ró
nego rodzaju i wielko�ci płytek. 
Przed układaniem płytek na �cianie nale
y zamocowa	 prost�, gładk� łat� drewnian� lub aluminiow�. Do 
usytuowania łaty nale
y u
y	 poziomnicy. Łat� mocuje si� na wysoko�ci cokołu lub drugiego rz�du płytek. 
Nast�pnie przygotowuje si� (zgodnie z instrukcj� producenta) kompozycj� klej�c�. Wybór kompozycji zale
y od 
rodzaju płytek i podło
a. 
Kompozycj� klej�c� nakłada si� na podło
e gładk� kraw�dzi� pacy a nast�pnie „przeczesuje” si� powierzchni�
z�bat� kraw�dzi� ustawion� pod k�tem około 50°. Kompozycja klej�ca powinna by	 rozło
ona równomiernie i 
pokrywa	 cał� powierzchni� podło
a. Wielo�	 z�bów pacy zale
y od wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane wielko�	
z�bów i konsystencja kompozycji sprawiaj�, 
e kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
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Zalecane wielko�ci z�bów pacy w zale
no�ci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nało
on� warstw� kompozycji klej�cej powinna wynosi	 około 1 m2 lub pozwoli	 na wykonanie 
okładziny w ci�gu około 10-15 minut. 
Grubo�	 warstwy kompozycji klej�cej w zale
no�ci od rodzaju i równo�ci podło
a oraz rodzaju i wielko�ci płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna si� od dołu w dowolnym naro
niku, je
eli wynika z rozplanowania, 
e powinna znale�	
si� tam cała płytka. Je�li pierwsza płytka ma by	 docinana, układanie nale
y zacz�	 od przyklejenia drugiej całej 
płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na uło
eniu płytki na �cianie, doci�ni�ciu i „mikroruchami” ustawieniu na wła�ciwym miejscu 
przy zachowaniu wymaganej wielko�ci spoiny. Dzi�ki du
ej przyczepno�ci �wie
ej zaprawy klejowej po doci�ni�ciu 
płytki uzyskuje si� efekt „przyssania”. Płytki o du
ych wymiarach zaleca si� dobija	 młotkiem gumowym. 
Pierwszy rz�d płytek, tzw. cokołowy, układa si� zazwyczaj po uło
eniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina	 na odpowiedni� wysoko�	. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy
yki) dystansowe. 
Zalecane szeroko�ci spoin w zale
no�ci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale
y usun�	 jego nadmiar, mo
na te
 usun�	 wkładki dystansowe. 
Nie przewiduje si� stosowania listew wyko�czeniowych, nale
y odpowiednio rozmierzy	 płytki tak, aby nie było 
potrzeby ich ci�cia. Je
eli nie jest to mo
liwe naro
niki nale
y szlifowa	. 
Do spoinowania mo
na przyst�pi	 nie wcze�niej ni
 po 24 godzinach od uło
enia płytek. 
Dokładny czas powinien by	 okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale
y zwil
y	 je mokrym p�dzlem (wod�). 
Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania (zapraw� fugow�) po powierzchni okładziny 
pac� gumow�. Zapraw� nale
y dokładnie wcisn�	 w przestrzenie mi�dzy płytkami ruchami prostopadłymi i uko�nymi 
do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z powierzchni płytek wilgotn� g�bk�. �wie
� zapraw� mo
na 
dodatkowo wygładzi	 zaokr�glonym narz�dziem i uzyska	 wkl�sły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje si�
poprzez przetarcie zaprawy pac� z naklejon� gładk� g�bk�. 
Je
eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i niska wilgotno�	 powietrza nale
y zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil
enie ich wilgotn� g�bk�. 
Przed przyst�pieniem do spoinowania zaleca si� sprawdzi	 czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jako�ci okładziny i zwi�kszenia odporno�ci na czynniki zewn�trzne po stwardnieniu spoiny mog�
by	 powleczone specjalnymi preparatami impregnuj�cymi. 
Dobór preparatów powinien by	 uzale
niony od rodzaju pomieszcze� w których znajduj� si� okładziny i stawianych 
im wymaganiom. Impregnowane mog� by	 tak
e płytki. 

6. KONTROLA JAKO�CI  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlega	
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klej�ce, jak równie
 materiały pomocnicze musz� spełnia	 wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada	 parametrom okre�lonym w dokumentacji projektowej. 
Ka
da partia materiałów dostarczona na budow� musi posiada	 certyfikat lub deklaracj� zgodno�ci stwierdzaj�ca 
zgodno�	 własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno by	 wykonane bezpo�rednio przed przyst�pieniem do wykonywania robót posadzkowych 
i okładzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa	: 
• sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem wymaganej szorstko�ci, wyst�powania 

ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrow� łat�, 
• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomoc� 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równo�ci i 

spadków nale
y wykona	 z dokładno�ci� do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonuj�c 

pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci, 
• sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi. 
Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacj�
projektow� i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowo�	 ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowo�	 dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy	 sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych robót „zanikaj�cych”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich wymaga� dotycz�cych 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególno�ci: 
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• zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowo�ci przygotowania podło
y, 
• jako�ci (wygl�du) powierzchni posadzek i okładzin, 
• prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro
y, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by	 wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy podłóg i okładzin �cian z płytek powinien obejmowa	: 
• sprawdzenie prawidłowo�ci uło
enia płytek; uło
enie płytek oraz ich barw� i odcie� nale
y sprawdza	 wizualnie i 

porówna	 z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 2 m przykładanej w 

ró
nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomi�dzy łat� a badan� powierzchnia nale
y mierzy	 z 
dokładno�ci do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu naci�gni�tego wzdłu
 spoin na całej ich długo�ci 
(dla spoin podłogowych i poziomych okładzin �cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin �cian) i dokonanie 
pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm, 

• sprawdzenie zwi�zania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narz�dziem); charakterystyczny głuchy d�wi�k jest dowodem nie zwi�zania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielko�ci 1 m2 nale
y zmierzy	 szeroko�	 spoin suwmiark� z dokładno�ci� do 0,5 mm, 

• grubo�	 warstwy kompozycji klej�cej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
      lub grubo�	 okre�lona na podstawie zu
ycia kompozycji klej�cej). 
Wyniki kontroli powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) i wykonawcy. 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełnia	 nast�puj�ce wymagania:
• cała powierzchnia powinna mie	 jednakow� barw� zgodn� z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 

ró
norodno�	 barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna by	 wypełniona klejem (warunek wła�ciwej przyczepno�	) tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa	 głuchego odgłosu, 
• grubo�	 warstwy klej�cej powinna by	 zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łat� długo�ci 2 m) nie 

powinno by	 wi�ksze ni
 3 mm na długo�ci łaty i nie wi�ksze ni
 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci 
posadzki, 

• spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci musz� by	 wypełnione zapraw� do spoinowania, 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi	 wi�cej ni
 2 mm na długo�ci 1 m i 3 mm na 

całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny by	 wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
• listwy dylatacyjne powinny by	 osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia	 nast�puj�ce wymagania:
• cała powierzchnia okładziny powinna mie	 jednakow� barw� zgodn� z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 

których ró
norodno�	 barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna by	 wypełniona klejem (warunek wła�ciwej przyczepno�ci) tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa	 głuchego odgłosu, 
• grubo�	 warstwy klej�cej powinna by	 zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta, 
• dopuszczalne odchylenie kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza	 2 mm na 

długo�ci 2 m, 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekracza	 2 mm na długo�ci 
• 2 m, 
• spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci powinny by	 wypełnione mas� do spoinowania 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi	 wi�cej ni
 2 mm na długo�ci 1 m i 3 mm na 

długo�ci całej okładziny, 
• elementy wyko�czeniowe okładzin powinny by	 osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza si� w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj�c 
wymiary w �wietle �cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si� powierzchni� słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów wi�ksze od 0,25 m2. 
W przypadku rozbie
no�ci pomi�dzy dokumentacj� a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si� według stanu 
faktycznego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogóle 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 8. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło
a. Odbiór 
podłó
 musi by	 dokonany przed rozpocz�ciem robót posadzkowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru nale
y przeprowadzi	 badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki bada�
nale
y porówna	 z wymaganiami dotycz�cymi podło
y i okre�lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 
5.4. dla okładzin. 
Je
eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo
na uzna	 podło
a za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 
z dokumentacj� i ST i zezwoli	 do przyst�pienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 
Je
eli chocia
 jeden wynik badania daje wynik negatywny podło
e nie powinno by	 odebrane. 
Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło
a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo
liwa (szczególnie w przypadku zani
onej 
wytrzymało�ci) podło
e musi by	 skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu (podło
y) oraz materiałów nale
y 
zapisa	 w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�cie 
przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót je
eli umowa tak� form�
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiaj�cego na podstawie przedło
onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalno�ci powinna okre�la	 umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y	 komisji nast�puj�ce dokumenty: 
• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze, 
• dokumentacj� powykonawcz�, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotycz�cymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• protokóły odbioru podło
a, 
• protokóły odbiorów cz��ciowych, 
• instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
• wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna	 si� przedło
onymi dokumentami, przeprowadzi	 badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna	 je z wymaganiami i wielko�ciami tolerancji podanymi w 
pkt. 6.5. oraz dokona	 oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny by	 odebrane, je
eli wszystkie wyniki bada� i pomiarów s� pozytywne i 
dostarczone przez wykonawc� dokument s� kompletne i prawidłowe od wzgl�dem merytorycznym. 
Je
eli chocia
by jeden wynik bada� był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna by	 przyj�ta. W takim 
przypadku nale
y przyj�	 jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
• je
eli to mo
liwe, nale
y poprawi	 posadzk� lub okładzin� i przedstawi	 j� ponownie do odbioru, 
• je
eli odchylenia od wymaga� nie zagra
aj� bezpiecze�stwu u
ytkownika i trwało�ci posadzki lub okładziny, 

zamawiaj�cy mo
e wyrazi	 zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym obni
eniem warto�ci 
wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych, 

• w przypadku, gdy nie s� mo
liwe podane wy
ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia 
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykona	 je ponownie i powtórnie zgłosi	 do odbioru. 

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by	 dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawiera	: 
• ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
• ocen� wyników bada�, 
• wykaz wad i usterek ze wska�nikiem mo
liwo�ci ich usuni�cia, 
• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si� po upływie okresu gwarancji, którego długo�	 jest okre�lona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po u
ytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potr�ce� wynikaj�cych z obni
onej jako�ci robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi	 wykonawcy wszystkie zauwa
one wady w 
wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych 
stanowi warto�	 tych robót obliczona na podstawie: 
• okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez 

zamawiaj�cego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzgl�dniaj�: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
• obsług� sprz�tu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa� przestawnych umo
liwiaj�cych wykonanie robót na 

wysoko�ci do 4 m, 
• ocen� i przygotowanie podło
a wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem b�d� zastosowaniem odpowiednich 

�rodków zwi�kszaj�cych przyczepno�	, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc nara
onych na p�kni�cia, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie robót posadzkowych i okładzinowych, 
• usuni�cie zabezpiecze� stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszcze� na elementach nie 

okładanych płytkami, 
• uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• likwidacj� stanowiska roboczego, 
• wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie
 koszty monta
u, demonta
u i pracy rusztowa� niezb�dnych do wykonania 
robót pokrywczych na wysoko�ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako�ci 

powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasi�kliwo�ci wodnej, porowato�ci 

otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymało�ci na zginanie i siły łami�cej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na uderzenia metod� pomiaru 

współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na wgł�bne �cieranie płytek 

nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na �cieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY MALARSKIE (ST 09) – KOD CPV 45442100-8 

1.  WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
malarskich przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace zwi�zane z dostaw�
materiałów, wykonaniem i wyko�czeniem robót malarskich. 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia malowanie �cian i sufitów 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn�trznego obiektów budowlanych nie nara
onych na agresj�
chemiczn� i obejmuje wykonanie nast�puj�cych czynno�ci: 
– przygotowanie podło
a 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest okre�lenie wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci materiałów wykorzystywanych do robót 
malarskich, wymaga� i sposobów oceny podło
y, wymaga� dotycz�cych wykonania powłok malarskich 
wewn�trznych i zewn�trznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
1.5. Okre�lenia podstawowe 
Podło
e malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówk�) powierzchnia na której b�dzie 
wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nało
ona i rozprowadzona na podło
u, decyduj�ca o 
wła�ciwo�ciach u
ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina b�d� mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i ró
nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

2.MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne w 
punkcie 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
�ciany i sufity malowane farbami lateksowymi 
Do przygotowania farb zarabianych wod� nale
y stosowa	 wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez bada� laboratoryjnych mo
e by	 stosowana tylko wodoci�gowa woda pitna. 
2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mog� by	 przyj�te na budow�, je�li s� zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),s� wła�ciwie 
opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni�	) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u
ycia (termin 
zako�czenia robót malarskich powinien si� ko�czy	 przed zako�czeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny by	 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno by	 kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by	 przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych opakowaniach w 
temperaturze powy
ej +5°C a poni
ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by	 układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 10. 

3.SPRZ�T  
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
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3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale
y stosowa	: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podło
a, 
• p�dzle i wałki,  
• mieszadła nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze spr�
arkami, 
• drabiny i rusztowania. 

4.TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz�dze� i �rodków transportu. 
W czasie transportu nale
y zabezpieczy	 przewo
one materiały w sposób wykluczaj�cy ich zawilgocenie i 
uszkodzenie opakowa�, a w okresie zimowym zabezpieczy	 przed zamro
eniem. W przypadku du
ych ilo�ci 
materiałów zalecane jest przewo
enie ich na paletach i u
ycie do załadunku oraz rozładunku urz�dze�
mechanicznych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich mo
na przyst�pi	 po całkowitym zako�czeniu poprzedzaj�cych robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podło
y pod malowanie a tak
e kontroli materiałów. 
Wewn�trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo
na wykonywa	 po: 
• całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci�gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyj�tkiem zało
enia urz�dze� sanitarnych (biały monta
) oraz armatury 
o�wietleniowej (gniazdka, wył�czniki itp.), 

• wykonaniu podło
y pod wykładziny podłogowe, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je�li stolarka nie została 

wyko�czona fabrycznie. 
Drugie malowanie mo
na wykonywa	 po: 
• wykonaniu tzw. białego monta
u, 
• uło
eniu posadzek (z wyj�tkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przy�ciennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, je�li nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotycz�ce podło
y pod malowanie 
Tynki zwykłe 
• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada	 wymaganiom okre�lonym w szczegółowej specyfikacji technicznej 

dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by	 usuni�te przez wypełnienie odpowiedni�
zapraw� i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by	 pozbawiona zanieczyszcze� (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

• Wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by	 zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podło
a z płyt gipsowo-kartonowych  
Powinny by	 odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkr�ty mocuj�ce oraz styki płyt powinny 
by	 zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny by	 naprawione mas� szpachlow�, na któr� wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny by	 prowadzone: 
• w temperaturze nie ni
szej ni
 +5°C, z dodatkowym zastrze
eniem, 
e w ci�gu doby nie nast�pi spadek 

temperatury poni
ej 0°C, 
• w temperaturze nie wy
szej ni
 25°C, z dodatkowym zastrze
eniem, by temperatura podło
a nie przewy
szyła 

20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
Roboty malarskie mo
na rozpocz�	, je
eli wilgotno�	 podło
y przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich warto�ci  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni�tych nale
y zapewni	 odpowiedni� wentylacj�. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale
y zabezpieczy	 i 
osłoni	 przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie nale
y prowadzi	 zgodnie z instrukcj� producenta farb. 
5.5. Wymagania dotycz�ce powłok malarskich 

• równomiernie pokrywa	 podło
a, bez prze�witów, plam i odprysków, 
nie �ciera	 si� i nie obsypywa	 przy potarciu mi�kk� tkanin� bawełnian�, 

• nie mie	 �ladów p�dzla, 
• w zakresie barwy i połysku by	 zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj� projektow�, 
• by	 odporne na zmywanie wod�  
• nie mie	 przykrego zapachu. 
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Dopuszcza si� w tego rodzaju powłokach: 
• chropowato�	 powłoki odpowiadaj� rodzajowi faktury pokrywanego podło
a, 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długo�ci na liniach styku odmiennych barw, 

6.KONTROLA JAKO�CI  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót malarskich 
Przed przyst�pieniem do robót malarskich nale
y przeprowadzi	 badanie podło
y oraz materiałów, które b�d�
wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podło
y pod malowanie 
Badanie podło
a pod malowanie, nale
y wykonywa	 po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia. 
Badanie podło
a powinno by	 przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrol� powinny by	 obj�te w przypadku: 
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodno�	 z projektem, równo�	 i wygl�d powierzchni z uwzgl�dnieniem 

wymaga� okre�lonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czysto�	 powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnie�, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�	 tynku, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotno�	, wygl�d i czysto�	 powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnie�, wyko�czenie styków oraz zabezpieczenie wkr�tów, 

Równo�	 powierzchni tynków nale
y sprawdza	 metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych. 
Wygl�d powierzchni podło
y nale
y ocenia	 wizualnie, z odległo�ci około 1 m, w rozproszonym �wietle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni nale
y ocenia	 przez przetarcie powierzchni such�, czyst� r�k�. Wilgotno�	 podło
y nale
y 
ocenia	 przy u
yciu odpowiednich przyrz�dów. W przypadku w�tpliwo�ci nale
y pobra	 próbk� podło
a i okre�li	
wilgotno�	 metod� suszarkowo-wagow�. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i �rodki gruntuj�ce u
yte do malowania powinny odpowiada	 normom  
Bezpo�rednio przed u
yciem nale
y sprawdzi	: 
• czy dostawca dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów u
ywanych w robotach malarskich, 
• terminy przydatno�ci do u
ycia podane na opakowaniach, 
• wygl�d zewn�trzny farby w ka
dym opakowaniu. 
Ocen� wygl�du zewn�trznego nale
y przeprowadza	 wizualnie. Farba powinna stanowi	 jednorodn� w kolorze i 
konsystencji mieszanin�. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida	: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy 
• ko
uch,
• �lady ple�ni,
• trwały, nie daj�cy si� wymiesza	 osad, 
• nadmierne, utrzymuj�ce si� spienienie, 
• obce wtr�cenia, 
• zapach gnilny, 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzaniu zgodno�ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj�
projektow�, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno�ci 
powinny dotyczy	 sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podło
y i nakładania powłok 
malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycz�ce wykonanych robót malarskich, w szczególno�ci w zakresie: 

• zgodno�ci z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowo�ci przygotowania podło
y, 
• jako�ci powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale
y wykorzystywa	 wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze nale
y przeprowadza	 nie wcze�niej ni
 po 14 dniach od zako�czenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne nale
y przeprowadza	 w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza nie przekraczaj�cej 65%. 
Ocena jako�ci powłok malarskich obejmuje: 
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• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
• sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepno�ci powłoki, 
• sprawdzenie odporno�ci na zmywanie 
Metody przeprowadzania bada� powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle rozproszonym z odległo�ci 

około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku – przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i połysku wyschni�tej 

powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnian� lub 

bawełnian� szmatk� w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłok� nale
y uzna	 za odporn� na wycieranie, je
eli 
na szmatce nie wyst�piły �lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno�ci powłoki: 
• na podło
ach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naci�	 prostopadłych o 

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka
d� stron� a nast�pnie przetarciu p�dzlem naci�tej powłoki; 
przyczepno�	 powłoki nale
y uzna	 za dobr�, je
eli 
aden z kwadracików nie wypadnie, 

e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie – przez pi�ciokrotne silne potarcie powłoki mokr� namydlon� szczotk� z 
twardej szczeciny, a nast�pnie dokładne spłukanie jej wod� za pomoc� mi�kkiego p�dzla; powłok� nale
y uzna	
za odporn� na zmywanie, je
eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je
eli po wyschni�ciu 
cała badana powłoka b�dzie miała jednakow� barw� i nie powstan� prze�wity podło
a. 

Wyniki bada� powinny by	 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) oraz wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchni� malowania oblicza si� w metrach kwadratowych w rozwini�ciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potr�ca si� otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka
dego z nich do 0,5 m2. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło
a. Odbiór 
podło
y musi by	 dokonany przed rozpocz�ciem robót malarskich. Wyniki bada� nale
y porówna	 z wymaganiami 
dotycz�cymi podło
y pod malowanie, Je
eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo
na uzna	 podło
a 
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn�  i zezwoli	 na 
przyst�pienie do robót malarskich. 
8.3. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie przedło
onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la	 umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło
y	 komisji nast�puj�ce dokumenty: 
• dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
• dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u
ytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
• protokoły odbioru podło
y, 
• protokoły odbiorów cz��ciowych, 
• instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
• wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna	 si� przedło
onymi dokumentami, przeprowadzi	 badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porówna	 je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz 
dokona	 oceny wizualnej. 
W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo
e by	 dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawiera	: 
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• ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
• ocen� wyników bada�, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 
• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po u
ytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko�cowy)”. 

9.PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie  9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 
Rozliczenie robót malarskich mo
e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko�cowym 
odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.Ostateczne rozliczenie 
umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10.PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy 
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery – Metoda siatki naci�	. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewn�trzne 

�ciany i sufity – Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-
ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-
ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81801:1997   Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002   Lakiery wodorozcie�czalne stosowane wewn�trz. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

10.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 

2087 z pó�n. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 

pó�n. zmianami). 
10.3. Rozporz�dzenia:  
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta
u i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi zmianami).

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 
z pó�n. zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wymaga�, jakie powinny spełnia	 notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WYKŁADANIE PODŁÓG (ST 10) – KOD CPV 45432100-5 

1. WST�P  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykładaniem podłóg przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy 
szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
podłogi z mozaiki przemysłowej i posadzki epoksydowej 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonanych robót oraz za ich zgodno�	 z  dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi , technologi� wykonania narzucon� przez producenta materiałów i oraz 
poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
1.5.Okre�lenia podstawowe 
Podkład podłogowy – warstwa lub warstwy z materiałów podkładowych, wykonane na budowie bezpo�rednio na 
podło
u, zwi�zane z nim lub nie zwi�zane siłami przyczepno�ci, uło
one na warstwach po�rednich albo izoluj�cych 
w celu: 
- uzyskania okre�lonego poziomu, 
- uło
enia posadzki, 
- stanowienia posadzki. 
Podłoga – wyko�czenie przegrody poziomej budynku, nadaj�ce jej wymagane wła�ciwo�ci techniczno – u
ytkowe i 
estetyczne; podłoga jest wykonana na podło
u – elemencie konstrukcji no�nej budynku. 
Posadzka – wierzchnia u
ytkowa warstwa podłogi. 
Wykładzina – (pokrycie podłogowe) z polichlorku winylu (PCV) – produkowana na bazie plastyfikowanego 
polichlorku winylu z dodatkiem wypełniaczy, stabilizatorów i pigmentów 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2.  
2.2. Rodzaj wykładziny 
Wykładziny naturalna linoleum,  

• grubo�ci 2,5 mm,  
• kolory jasne i ciepłe 
• wła�ciwo�ci bakteriostatyczne 
• trwało�	 kolorów ISO 105-B02- metoda 3; niebieska skala mni 6
• o podwy
szonej odporno�ci na �cieranie – grupa T (norma PN-660-2) 
• odporna na nacisk punktowy i działanie krzesła na kółkach -0,15 mm 
• gi�tko�	 i ugi�cie PE EN-ISO 24344-fi 40mm 
• odporno�	 ogniowa – co najmniej trudnozapalna – EN 13501-1 – Cfis1 
• wła�ciwo�ci antypo�lizgowe R9�0.3 
• dobra odporno�	 chemiczna (kwasy, oleje i tłuszcze oraz rozpuszczalniki –alkohol i biały spirytus 

Mo
liwa jest zamiana wykładziny na inn� o tych samych parametrach, ale z uwagi na wzgl�dy estetyczne, konieczna 
jest akceptacja Projektanta lub Inwestora 
2.3.Kleje 
Nale
y stosowa	 kleje zalecane przez producenta wykładziny. Kleje powinny mie	 okre�lone wła�ciwo�ci zgodne z 
przeznaczeniem. Powinny zapewnia	 trwałe poł�czenie wykładziny z podkładem. Niedopuszczalne jest szkodliwe 
oddziaływanie kleju podkład i/lub wykładzin�. 

3. SPRZ�T  
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  
3.2.  Sprz�t  
Do wykonania robót posadzkowych nale
y stosowa	: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podło
a, 
– narz�dzia lub przyrz�dy do czyszczenia podkładu z pyłu i kurzu, 
– szpachle i paki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
– narz�dzia lub urz�dzenia do ci�cia wykładzin, 
– packi z�bkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejów, 
– łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
– poziomice, 
– mieszadła koszykowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowywania klejów, 
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– g�bki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 
– urz�dzenia do spawania styków wykładzin, 
– przyrz�dy do sprawdzania wilgotno�ci podło
a (np. aparat karbidowy). 
- pace i łaty 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  
4.2. Transport  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na jako�	
wykonywanych robót. 
Materiały przewo
one na �rodkach transportu powinny by	 zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Materiał winien by	 transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 
parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4 
5.2. Podło
a pod wykładziny 
Odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 
emulsyjnej.  Nierówno�ci zaleca si� korygowa	 stosuj�c zapraw� samopoziomuj�c�. Podło
e powinno by	 suche. 
Je
eli istnieje potrzeba zredukowania chłonno�ci podło
a, nale
y stosowa	 emulsj� gruntuj�c�. Powierzchnie 
podło
y powinny by	: 
• Gładkie i równe, bez nadrostków betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego, kawern, 
• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl�ce, nie wykruszaj�ce si�, bez sp�ka� i rozwarstwie�
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwie�, ple�ni i zanieczyszcze� (kurzem, rdz� itp.) 
Powierzchnia podkładów powinna by	 równe i gładkie. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej 
(przy sprawdzeniu łat� dwumetrow�) nie powinno przekracza	 2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci i szeroko�ci 
pomieszczenia. 
Wilgotno�	 podkładów w czasie klejenia wykładzin (sprawdzana metod� suszarkowo-wagow�) nie mo
e by	 wi�ksza 
ni
 3 % - w przypadku podkładu cementowego i 1,5 % - podkładu anhydrytowego. Przy pomiarze wilgotno�ci 
karbidowym higrometrem CM jej maksymalna warto�	 mo
e wynosi	: do 2,5 % (podkłady cementowe). 
Wilgotno�	 podkładu powinna zosta	 zbadana przez wykonawc� posadzek bezpo�rednio przed rozpocz�ciem 
układania wykładzin, a wynik pomiaru powinien by	 wpisany w dziennik budowy. 
5.3. Prace przygotowawcze 
Roboty winny by	 wykonywane zgodnie z dokumentacj� techniczno projektow� oraz postanowieniami Specyfikacji 
Technicznej. 
Do robót zwi�zanych z wykonaniem pokrycia podłóg mo
na przyst�pi	 po zako�czeniu robót ogólnobudowlanych. 
Roboty mo
na nale
y wykonywa	 po: 
• Zako�czeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych 
• Osadzeniu o�cie
nic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu �lusarki i stolarki, ale przed zało
eniem opasek 
• Zako�czeniu robót instalacyjnych (wodoci�gowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, 

okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed monta
em ceramicznych i metalowych 
urz�dze� sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury o�wietleniowej, kratek wentylacyjnych. 

• Zako�czeniu robót zwi�zanych z wyrównaniem posadzki 
Temperatura podczas wykonywania robót nie powinna by	 ni
sza ni
 150C i powinna by	 zachowana przez kilka dni 
przed rozpocz�ciem robót oraz w okresie wysychania kleju. Temperatura powy
ej 30oC mo
e spowodowa	
odbarwienia i inne nieodwracalne zmiany 
Wszystkie materiały powinny by	 dostarczone do pomieszcze�, w których b�d� wbudowane, najlepiej na kilka dni, 
nie krócej jednak ni
 na 24 godziny przed wykorzystaniem. 
Wykładzina w arkuszach powinna by	 przyci�ta o około 3 cm wi�cej ni
 wymiary pomieszcze� i lu�no rozło
ona na 
podkładzie przez co najmniej 24 godziny przed uło
eniem. Po tym czasie nale
y sprawdzi	, czy wykładzina przylega 
do podkładu i nie jest zdeformowana (np. pofalowanie, p�cherze, nierówno�ci kraw�dzi).  
5.4. Wymagania dotycz�ce wykonania posadzek
Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu spawane. W pomieszczeniach nara
onych na zawilgocenie lub w 
pomieszczeniach o podwy
szonych wymaganiach higieniczno - sanitarnych arkusze lub płyty nale
y ł�czy	 metod�
spawania na gor�co. Spoiny mi�dzy arkuszami wykładziny nie powinny znajdowa	 si� w miejscach nasilonego ruchu (np. pod 
drzwiami) oraz powinny by	 proste i prostopadłe do �ciany okiennej. Styki arkuszy nale
y dopasowa	 przez jednoczesne 
przeci�cie obu zachodz�cych na siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina powinna by	 przyklejona do podkładu cał� powierzchni�. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych w podkładzie 
powinno by	 okre�lone w projekcie i wykonane zgodnie z projektem. Dylatacje podło
a powinny pokrywa	 si� z dylatacjami 
posadzki, co tak
e nale
y uwzgl�dni	 w projekcie. 
Przy �cianach i innych pionowych elementach powinny zosta	 uło
one listwy przypodłogowe z PVC, przyklejone na całej 
długo�ci.  
Posadzki z wykładzin z PVC ł�czy si� z innymi rodzajami posadzek za pomoc� specjalnych listew profilowanych. W 
wej�ciach do pomieszcze� mo
na montowa	 listwy lub progi. 
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5.5.  Konserwacja posadzek 
Posadzki mo
na zmywa	 wod� z dodatkiem detergentów. 

6. KONTROLA JAKO�CI  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6.  
6.2. Kontrola jako�ci 
Kontrola wykonania posadzek z wykładzin powinna obejmowa	:
• zgodno�	 wykonania z dokumentacj� techniczn� lub umow� (przez ogl�dziny i pomiary), 
• stan podło
y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych,  
• jako�	 materiałów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów zgodno�ci przedło
onych przez dostawców, 
• prawidłowo�	 wykonania posadzki przez wizualn� ocen� z wysoko�ci 1 m w rozproszonym �wietle dziennym i 

stwierdzenie: 
� jako�ci, barwy i wzoru wykładziny, 

� poprawno�ci uło
enia (równo�	 powierzchni, układ płyt, brak pofalowa�, p�cherzy i odstaj�cych brzegów), 

� stanu czysto�ci posadzki (np. zabrudzenie klejem), 

� wielko�ci i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzy	 lini� prost�; płyty mog� by	 uło
one w układzie 
mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno by	 wi�ksze ni
 l mm/m i 5 mm na całej długo�ci 
pomieszczenia; szeroko�	 spoin mi�dzy arkuszami nie mo
e by	 wi�ksza ni
 0,5 mm, a mi�dzy płytami - 0,8 
mm; 

� równo�ci; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu łat�
dwumetrow�) nie mo
e by	 wi�ksze ni
 2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
7.2. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� jest m2 dla poszczególnych obiektów obj�tych niniejsz� szczegółow� specyfikacj� techniczn�
w zakresie pokrywania podłóg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
8.2. Odbiór robót 
Zgodno�	 wykonania wykładzin stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych wymienionych w punkcie 6 
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny mo
na uzna	 za wykonane prawidłowo, je�li wszystkie wyniki bada� kontrolnych s� pozytywne. Je
eli chocia

jeden wynik badania jest negatywny, wykładzina nie powinna zosta	 przyj�ta. 
W takim przypadku nale
y przyj�	 jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
• je
eli to mo
liwe, poprawi	 posadzk� z wykładziny i przedstawi	 j� do ponownego odbioru,
• je
eli odchylenia od wymaga� nie zagra
aj� bezpiecze�stwu u
ytkownika i trwało�ci wykładziny oraz je
eli 

inwestor wyrazi zgod� - obni
y	 warto�	 wykonanych robót, 
• w przypadku gdy nie s� mo
liwe podane wy
ej rozwi�zania, trzeba usun�	 wykładzin� i wykona	 posadzk�

ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek z wykładzin powinien zawiera	: 
• ocen� wyników bada�, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo
liwo�ci ich usuni�cia, 
• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania posadzek z wykładzin z zamówieniem, 
• klasyfikacj� ogniow� w zakresie reakcji na ogie� odnosz�c� si� do wykonywanej posadzki. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9.
Płatno�	 za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale
y przyjmowa	 zgodnie z ocen� jako�ci u
ytych 
materiałów i jako�ci wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu. 

Wymagania  
PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie 

jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku 
winyli. Wymagania 

PN-EN 651:2002  Estetyczne pokrycia podłogowe. Pokrycie podłogowe polichlorowinylowe z warstw�
spienion�. Wymagania  

PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacje 
PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia 
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PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporno�ci na �cieranie. Cz��	 1: Metoda 
Stuttgart 

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporno�ci na �cieranie. Cz��	 2: Metoda 
Ficka-Tabera 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Wła�ciwo�ci i wymagania 
PN-EN ISO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogie�. Zapalno�	 wyrobów budowlanych poddanych działaniu 

płomienia. Cz��	 2: Badanie metod� pojedynczego płomienia 
PN-EN 13238:2002 Badanie reakcji na ogie� wyrobów budowlanych. Zasady klimatyzacji i wyrobu podkładu 

do bada�
PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych. Cz��	 1: Badania wła�ciwo�ci 

ogniowych z u
yciem �ródła promieniuj�cego 
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Cz��	 1: Klasyfikacja na podstawie wyników 

bada� reakcji na ogie�
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ELEMENTY �LUSARKI (ST 11) 
INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ, Z WYJ�TKIEM DRZWI I OKIEN – KOD CPV 45421140-7 

1. WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
�lusarskich przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wszystkich robót �lusarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace zwi�zane z dostaw�
materiałów, wykonaniem i wyko�czeniem robót �lusarskich. 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 
• Balustrady na klatkach schodowych  
• Wycieraczka systemowa 
• Przekrycie studni 
• Osłona i podkonstrukcja pod central� wentylacyjn�
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonanych robót oraz za ich zgodno�	 z  dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi , technologi� wykonania narzucon� przez producenta materiałów i oraz 
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  

2.MATERIAŁY 
2.1. Wycieraczki (np. Alumatex)
• Wycieraczki systemowe, wpuszczane w posadzk�, 
• Wewn�trzna z wkładem ryps
• W ramce wysoko�ci 25 mm, 
2.2. Przekrycie studni 
• Rama z k�townika ocynkowanego 
• Wypełnienie krat� pomostow�
2.3. Osłona i podkonstrukcja pod central�
• ceowniki 200, HEB 120, IPE 120, IPE 160, profile zamkni�te 100x60x3, 100x100x3,ocynkowane 
• Kraty pomostowe zgrzewane KO-33x33/30x2/B=1000/L=900-1200   
• �aluzje systemowe zewn�trzne stałe –np. Selt 

3.SPRZ�T  
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza	 si� mo
liwo�ci� korzystania z maszyn i sprz�tu 
gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�	 robót. 
Wykonawca jest   zobowi�zany   do   u
ywania   jedynie   takiego   sprz�tu,   który   nie   spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�	 wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te
 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u
ywany przez 
wykonawc� winien uzyska	 akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na jako�	
wykonywanych robót. 
Materiały przewo
one na �rodkach transportu powinny by	 zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Materiał winien by	 transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. Materiał winien by	 składowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Materiały winny 
by	 przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako�ci, w sposób 
umo
liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka
dej dostawy.  Wyroby powinny by	 transportowane i 
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób nale
y chroni	 przed zamarzni�ciem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  
5.2.Prace przygotowawcze 
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• Prace  obj�te  niniejsz� specyfikacj� powinny  by	 poprzedzone wykonaniem  stosownej dokumentacji  
warsztatowej   ,   która   podlega   uzgodnieniu   z   projektantem   i   nadzorem inwestorskim 

• Przed wykonaniem elementów �lusarki niezb�dny jest pomiar z natury na budowie 
5.3.Zasady ogólne 
Wszystkie mikroszczeliny,  styki poł�cze� teowych,  czołowych  nale
y uszczelni	 zgodnie z wytycznymi. 
Niedopuszczalny jest  kontakt   bezpo�redni   powierzchni  aluminiowych   i   stalowych.   Nale
y stosowa	  ta�my  
oddzielaj�ce.   Wykonawca jest  zobowi�zany  do   sprawdzenia  wszystkich wymiarów, k�tów, pionów i poziomów. 
5.4.Monta
 elementów podkonstrukcji pod central�
Elementy no�nie montowane b�d� do �ciany. Kotwienie  do �ciany kotwami stalowymi na 
ywicy,  
Szczegóły dotycz�ce wymiarów i umiejscowienia podkonstrukcji wykona	 zgodnie z Projektem 
5.6. Monta
 przekryca studni 
Ram� nale
y zala	 w posadzce, wykorzystuj�c przyspawane w�sy stalowe. Krat� wło
y	 w wcze�niej zabetonowana 
ram�, krat� mo
na zabezpieczy	 �rub� przed wyciagni�ciem prze nieupowa
nion� osob�

6.KONTROLA JAKO�CI  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6.  
Kontroli podlega kompletnie wykonany zestaw elementów �lusarki  jak równie
 poszczególne jej elementy. 
Kontroli podlega ocena zgodno�ci wykonanych elementów z dokumentacj� projektow� jak równie
 z dokumentacj�  
warsztatow�,   w   zakresie   oceny   estetycznej   jak   równie
   oceny   technicznej prawidłowo�ci wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jako�	 powłok malarskich, ich jednorodno�	 oraz staranno�	 wykonania poł�cze�
detali, tak aby nie dopu�ci	 do powstawania ognisk rdzy. 
Dopuszcza si� mo
liwo�	 dokonania drobnych poprawek malarskich na budowie 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7.  
Jednostk� obmiarow� jest komplet 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8.  

9.PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9.  
Płatno�	 za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale
y przyjmowa	 zgodnie z ocen� jako�ci u
ytych 
materiałów i jako�ci wykonania robót. 

10.PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-90/B-92210 Elementy �cienne i systemy aluminiowe 
PN-82/B-92010 Elementy i systemy �cienne metalowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 WYPOSA�ENIE (ST 13) 
ROBOTY BUDOWLANE WYKO�CZENIOWE, POZOSTAŁE – KOD CPV 45450000-6 
INSTALOWANIE WIND – KOD CPV 45313100-5 

1. WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce monta
u  elementów 
wyposa
enia przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy szkolnej w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo
liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wszystkich robót zwi�zanych z monta
em drobnych elementów wyposa
enia. Obejmuje prace zwi�zane z dostaw�
materiałów, wykonaniem i wyko�czeniem robót monta
owych. 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu nast�puj�cych 
prac: 

• Dostawa i monta
 d�wigów 
• Dostawa i monta
 wyposa
enia kuchni 

2. MATERIAŁY 
2.1.Winda osobowa 

• Hydrauliczna 
• Wysoko�	 podnoszenia 11m 
• Ud�wig 400 kg – 5 osób 
• Kabina przelotowa 
• 6 przystanków 
• Przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
• Płynna regulacja pr�dko�ci 
• Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe , o wymiarach 90 x 200 cm ze stali  
• Drzwi szybowe automatyczne szybowe o wymiarach 90 x 200 cm, ze stali malowanej, EI60 
• Kabina szeroko�ci 110 x 140 cm, ze stali wyło
onej laminatem niepalnym 
• Sygnalizacja d�wi�kowa i �wietlna przeci�
enia kabiny 
• Przycisk otwierania drzwi 
• O�wietlenie LED 
• O�wietlenie awaryjne - minimum 2 godz., gong, wentylator 
• Podłoga wyło
ona wykładzin� przeciwpo�lizgow�, trudno�cieraln�, niepaln�,  
• Lustro na �cianie tylniej, wielko�ci połowy �ciany 
• Kasety wezwa� ze stali nierdzewnej satynowanej, antywandal 
• Nap�d hydrauliczny, moc 2,2 kW 
• Zjazd awaryjny po zaniku napi�cia do najbli
szego przystanku 
• Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczo�	 dół, dost�p do wszystkich parametrów d�wigu zabezpieczony 

hasłem, sygnalizacja usterki na pi�trowskazywaczu 
• Maszynownia prefabrykowana 650x350x1800 mm 

2.2. Winda kuchenna 
• Towarowa, wg normy EN 81.3 
• Nap�d – przekładnia �limakowa z silnikiem elektrycznym 
• Ud�wig 100 kg 
• Wymiar kabiny – 800x800x1200 mm 
• Drzwi gilotynowe, ognioodporne 
• Poziom ładowania towaru 700 mm 
• Wyko�czenie – stal nierdzewna 1.4016 
• Dach z blachy 
• Zasilanie 400V, 50Hz 
• Temp. pracy +5 - +40 st. 
• Poziom hałasu – mniej ni
 62 dB 
• Kostrukcja szybu – stalowa z profili ocynkowanych walcowanych na zimno. 

2.3. Technologia kuchni zgodnie z zał�czonym do projektu zestawieniem, odpowidaj�ca przepisom sanitarnym dla 
kuchni przyszkolnej 

Wybór urz�dze� nale
y uzgodni	 z projektantem i inwestorem 
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3. SPRZ�T  
3.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Sprz�t niezb�dny do monta
u to: 

• Wiertarka 
• Wkr�tarka 
• �rubokr�t 
• Poziomica 
• Młotek 
• Drobne elementy �cierne 

4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 

4.2. Transport 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport r�czny na placu budowy.  
Sposób transportu i składowania nie mo
e prowadzi	 do uszkodzenia elementów, materiał nie powinien by	
wystawiony na działanie deszczu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
Monta
 wind przeprowadza wykwalifikowana ekipa monta
owa zgodnie z wytycznymi Producenta i zgodnie z 
zaleceniami UDT. 
Wyposa
enie technologiczne kuchni wykonuje ekipa monta
ystow producenta urz�dze� (lub posiadajaca 
odpowiednie przeszkolenia)  zgodnie ze instrukcj� monta
u i projektem wykonawczym. 

6. KONTROLA JAKO�CI  

6.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Ocen� prawidłowo�ci wykonania i zgodno�ci z ustaleniami projektowymi nale
y przeprowadzi	 na podstawie 
ogl�dzin. 
Kontrola robót zwi�zanych z monta
em wind powinna by	 wykonana przez przedstawiciela UDT 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostk� obmiarow� jest sztuka ( lub komplet) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
Podstaw� do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� techniczn�
Podstaw� odbioru windy i przekazania do u
ytkowania jest odbiór przez UDT 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
Płaci si� za sztuk� zamontowanych elementów na podstawie protokołu odbioru  

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
MONTAZ URZADZE� SANITARNYCH (ST 14) 
ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZ�DZE� SANITARNYCH - KOD CPV 45332400-7 

1.WST�P 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 
monta
u urz�dze� sanitarnych  przebudowy i remontu stołówki, kuchni, magazynów kuchennych �wietlicy 
szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu  

2.MATERIAŁY 
• Baterie prysznicowe  
• Baterie umywalkowe 
• Umywalki, pisuary i miski ust�powe do monta
u na  stela
u 
• Brodzik wraz z kabin� prysznicow�
• Zlewy gospodarcze 
• Odwodnienie liniowe w kuchni – stal nierdzewna 
• Materiały do uszczelnienia 
• Kształtki przył�czeniowe  i zawory kulowe 

Urz�dzenia te powinny by	 zamontowane w istniej�cej instalacji bez konieczno�ci wprowadzenia w niej du
ych 
zmian 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne w 
punkcie 2 

3.SPRZ�T  
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport r�czny na placu budowy taczkami lub wózkami, 
rozładunek r�czny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki lub wci�garka r�czna. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
Wszystkie urz�dzenia montowa	 zgodnie z instrukcj� Producenta. 
Wszystkie przybory sanitarne podł�czy	 do kanalizacji za po�rednictwem syfonów. 
Przybory nale
y zamocowa	 w sposób zapewniaj�cy łatwy demonta
 i ich wła�ciwe U
ytkowanie. 
Rozwi�zania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia	 łatwy i pewny monta
 do instalacji przy u
yciu 
uniwersalnych narz�dzi. Przed monta
em nale
y oczy�ci	 elementy współpracuj�ce ze sob�. Monta
 armatury 
powinien zapewni	 prawidłow� i niezawodn� eksploatacj� oraz bezpiecze�stwo U
ytkowników. 
Odwodnienie liniowe (koryto) nale
y ustawi	 i zala	 w posadzce. 

6,KONTROLA JAKO�CI  
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Obmiar robot polega na okre�leniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych ilo�ci zu
ytych 
materiałów. Obmiar robot obejmuje roboty obj�te umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczno�	 wykonania uzgodniona b�dzie w trakcie trwania robót, pomi�dzy wykonawca a Inspektorem. Jednostka 
obmiarowi dla przewodów instalacji cieplej wody 
ytkowej, zimnej wody i kanalizacji jest 1m. Jednostk� obmiarow�
dla osprz�tu i urz�dzenie jest 1 szt., 1 kpI. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób okre�lony w warunkach kontraktu. 
Sporz�dzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót 
nale
y porówna	 z dokumentacja techniczno-kosztorysow� w celu okre�lenia ewentualnych rozbie
no�ci w ilo�ci 
robót. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
Odbiór materiałów powinien by	 dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budow�. Odbiór materiałów 
powinien obejmowa	 sprawdzenie ich wła�ciwo�ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jako�	 materiałów musi by	
potwierdzona wła�ciwymi dokumentami dopuszczaj�cymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
s�: 
1) certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
2) certyfikat zgodno�ci lub deklaracja zgodno�ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budow� musz� by	 wła�ciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiecze�stwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno�ci z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach musz� znajdowa	 si�
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inne informacje, w tym instrukcja okre�laj�ca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególn� uwag� nale
y 
zwróci	 na termin przydatno�ci. Sprawdzi	 nale
y typ, klas�, mark� itp. dostarczonego materiału. 
Odbiory ko�cowe. 
W ramach odbioru obiektu nale
y dokona	 komisyjnego odbioru ko�cowego. W skład komisji wchodzi kierownik 
robót monta
owych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i U
ytkownika. 
W ramach odbioru ko�cowego nale
y sprawdzi	: 
- czy u
yto wła�ciwych materiałów i elementów, 
- prawidłowo�	 wykonania poł�cze�, 
- prawidłowo�	 ustawienia armatury, 
- prawidłowo�	 zainstalowania przyborów sanitarnych, 
- wykonanie instalacji z dokumentacj� techniczn�. 
Przy odbiorze ko�cowym urz�dze� instalacji nale
y przedło
y	: 
- dokumentacj� techniczn� z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i ksi�
k� obmiarów, 
- �wiadectwa jako�ci, wydane przez dostawców urz�dze� i materiałów podlegaj�cych odbiorom technicznym, a tak
e 
niezb�dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Z odbioru ma by	 sporz�dzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacj� budowy. 

9.PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstaw� płatno�ci za monta
 osprz�tu instalacji jest 
1 szt. Podstawa płatno�ci za monta
 urz�dze� jest 1 kpI. 
Ceny obejmuj� dowóz, monta
 materiałów i urz�dze�. Ponadto regulacje rozruch, odbiory i wymagane próby 
zapewniaj�ce bezpieczne i niezawodne działanie instalacji i urz�dze�. 

10.PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pó�niejszymi zmianami 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta
owych” cz. II. „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 
3. Rozporz�dzenie Rady Ministrów w sprawie warunków wprowadzania �cieków do urz�dze� kanalizacyjnych 
stanowi�cych mienie komunalne - poz. 501 (19.05.1999) Dz.U. Nr 112 z dn 18.10.2001 
4. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeci�tnych norm zu
ycia wody - poz. 70 z dn. 14.01.2002 r. 
Dz.U. Nr 129  z dn 14.08.2002 
5. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu realizacji obowi�zków dostawców �cieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzenia �cieków do urz�dze� kanalizacyjnych - poz. 1108 z dn. 20.07.2002r. 
6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 1 -Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. 
7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodoci�gowych 
8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych. 
9. PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w budynkach. Dopuszczalne 
warto�ci poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach 
10. Opinie Sanepidu, BHP, ppo
. 
11. Przepisy bran
owe. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz�dze� ciepłej wody U
ytkowej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania i instalacyjne 
PN-B-10720:1999 Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodoci�gowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-83/H-02651 Armatura i ruroci�gi. �rednice nominalne. 
Wykonawstwo tych robót monta
owych nale
y powierzy	 osobom posiadaj�cymi odpowiednie �wiadectwa szkole�. 
Stosowane urz�dzenia i armatura winna posiada	 odpowiednie atesty COBRTI INSTAL oraz certyfikaty. 


