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1. CEL l ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z 
aktualnie obowiązującymi przepisami dla wykonania i odbioru robót potrzebnych 
do realizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej, zadanie pod nazwą Modernizacja i termo-modemizacja 
Przedszkola Samorządowego Nr 20 przy ul Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 

> Roboty rozbiórkowe, roboty malarskie, 
> Wykonanie pokryć dachowych, 
> Roboty murarskie, 
> Roboty w zakresie docieplenia budynku . 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera: 
> Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
> Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
> Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 

bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu, 
> Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), 
> Definicje pojęć, 
> Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i 

kontrolą jakości, 
> Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 
> Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, 
> Opis sposobu realizowania robót tymczasowych, 
> Dokumenty odniesienia 
> Przepisy i normy. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą niniejszego opracowania są: 

> Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 póz. 177, Nr 96 póz. 959, 
Nr 116 póz. 1207 i Nr 145 póz. 1537. 

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 
póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268 z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 
r. Nr 80 póz. 718). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 póz. 401). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz 
program funkcjonalno-uŜytkowego. 

> Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

> Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (ĆPA) w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

> Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
> Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 



3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH OPRACOWANIEM 

Kod CPV Opis  

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budową 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262500-6 Roboty murarskie 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

4.1 Obiekt budowlany  

Ilekroć w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

4.2 Budynek  

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

4.4 Budowla  

KaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
uŜytkową. 

4.4 Obiekt małej architektury  

Niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

4.5 Tymczasowy obiekt budowlany  

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 



połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

4.7 Roboty budowlane  

Budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

4.8 Remont  

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

4.9 Urządzenia budowlane  

Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

4.10 Teren budowy  

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  

Tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

4.12 Pozwolenie na budow ę 

Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

4.13 Dokumentacja budowy  

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik 
montaŜu. 

4.14 Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

4.15 Teren zamkni ęty 

Teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

4.16 Aprobata techniczna  

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 



4.17 Właściwy organ  

Organ nadzoru architektoniczne budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

4.18 Wyrób budowlany  

Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 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 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

4.19 Organ samorz ądu zawodowego  

Organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późniejszymi zm.). 

4.20 Obszar oddziaływania obiektu  

Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

4.21 Opłata  

Kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

4.22 Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

4.23 Dziennik budowy  

Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

4.24 Kierownik budowy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

4.25 Rejestr obmiarów  

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

4.26 Laboratorium  

Laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

4.27 Materiały  

Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru 



4.28 Odpowiednia zgodno ść 

Zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.29 Polecenie Inspektora nadzoru  

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
4.30 Projektant  

Uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

4.31 Rekultywacja  

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

4.32 Przedmiar robót  

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

4.33 Cześć obiektu lub etap wykonania  

Część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

4.34 Ustalenia techniczne  

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.35 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych ku baturowych okre śla dokumentacji, która  
powinna zawiera ć: 

> rzuty i przekroje obiektów, 
> plan sytuacyjno-wysokościowy, 
> nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
> sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
> wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowegszczegółowe warunki techniczne wykonania 

robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 

4.36 Głęboko ść wykopu  

RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

4.37 Wykop płytki  

Wykop; którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 

4.38 Wykop średni  

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

4.39 Wykop gł ęboki  

Wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

4.40 Grunt skalisty  

Grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki wykazują nie zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 



4.41 Ukop  

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 

4.42 Dokop  

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
połoŜone poza placem budowy. 

4.43 Odkład  

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem. 

4.44 Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

/ =&- 
Pds 

gdzie: 
Pd -    gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie 
z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3) 

4.45 Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści  

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

d* 
_  " 6 0  

gdzie: 
óeo - średnica oczek sita, przez które przechodzi 30% gruntu (mm), 
dio - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

4.46 Beton zwykły  

Beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

4.47 Mieszanka betowa  

Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

4.48 Zaczyn cementowy  

Mieszanka cementu i wody. 

4.49 Zaprawa  

Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

4.50 Nasiąkliwo ść betonu  

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchymi 

4.51 Stopie ń wodoszczelno ści  

U = 



Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

4.52 Stopie ń mrozoodporno ści 

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%-: 

4.53 Klasa betonu  

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rt>  w MPa 

4.54 Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie Rn G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem), uzyskania 
w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z p łyt gipsowo-kartonowych  

Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

4.56 Wykonawca  

Osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 

4.57 Procedura  

Dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto?„ wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje. 

4.58 Ustalenia projektowe  

Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
jakościowe wykonania okładzin. 
4.59 Roboty budowlane  

Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

4.60 Wykonawca  

Osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 

4.61 Wykonanie  

Wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 

4.62 Procedura  

Dokument zapewniający jakość; definiujący, „jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami. 

4.63 Ustalenia projektowe  

Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania 



STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń 

4.1 CPV składa si ę 

> Słownika głównego, 
> Słownika uzupełniającego. 

4.2 Słownik główny  

Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, 
powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzyszących 
przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
> Pierwsze dwie cyfry określają działy (XXOOOOOO-Y) 
> Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXXOOOOO-Y) 
> Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXXOOOO-Y) 
> Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXXOOO-Y). 

KaŜda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach kaŜdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra słuŜy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

4.3 Słownik uzupełniaj ący 

MoŜe być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na 
kod alfanumeryczny wraz z odpowiadającymi 
mu sformułowaniami umoŜliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego 
charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny składa się z: 
> Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
> Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują 

na poddział, a ostatnia słuŜy do celów weryfikacji. 

W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. 
W większości robót sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

wrzesień 2004r. tj, stosując oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla 
uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 
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1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1 Przekazanie terenu  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków pomiarowych dom 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

3.2 Dokumentacja projektowa  
> Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

3.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektowa i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 



3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

3.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.8 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia 
na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniem Inspektora nadzoru. 

3.9 Bezpiecze ństwo l higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.10 Ochrona l utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



3.11   Stosownie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

4.     MATERIAŁY  

4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mie jscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając 
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lud odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

4.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

4.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 



zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 

6. TRANSPORT 

6.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

6.2 Wymagania dotycz ące przewozu PO drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 
w  czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1      Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 



wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
> organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
> organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
> wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
> wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
> system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
> wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
> sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

> wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

> rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

> sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

8.2 Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
0jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów 
1dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

8.3 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



8.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

8.5 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę 

8.7 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

> Polską Normą lub 
> aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8.8 Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno 
po drugim, bez przerwy. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
>    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 



> datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości 

i harmonogramów robót, 
> terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
> przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

im przyczyny przerw w robotach , 
> uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
> daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
> zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
> wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
> stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
> zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w dokumentacji projektowej, 
> dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
> dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
> dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
> wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
> wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
> inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 



9 OBMIAR ROBÓT  

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 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 będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

9.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz 
KNNR- ach 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

9.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

9.4 Wagi i zasady  wdra Ŝania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

10 ODBIÓR ROBÓT 

10.1    Rodzaje odbiorów robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2 0dbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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10.3 Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcą wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

(np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

10.5   Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

11. PODTSWY PŁATNOŚCI 

11.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
> robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
> wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
> wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
> koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
> podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale 

z wyłączeniem podatku VAT 

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierŜawy terenu, 
d) przygotowani terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 
póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268 z 2001r. Nr5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003r. 
Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
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4.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 póz. 401). 
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Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych  

Rozdział III  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych;  
Roboty ogólnobudowlane; Kod CPV 

4562700-8 i CPV 45262800-9 

Spis treści 

1. Roboty murarskie kod    CPV   45262500-6 
kod CPV 45112000-5 

2   Tynkowanie kod CPV 45410000-4 
kod CPV 45324000-0 

3. Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 
4. Roboty rozbiórkowe kod CPV 45262700-8 



1. Roboty murarskie kod CPV 45262500-6  

> Roboty murarskie kod CPV 45262520-2 
> Roboty murarskie w zakresie fasad       kod CPV 45262521-9 
> świr, piasek, kruszywa kod CPV 14210000-6 
> Cegły kod CPV 28811100-1 
> Cement kod CPV 28811200-2 
> Tworzywa izolacyjne kod CPV 28811500-5 
> Beton kod CPV 28814000-1 
> Woda naturalna kod CPV 41100000-0 



1. WSTĘP 

1.1 Ogólne wymagania dotycz ące robót murowanych  

1.1.1 Przed rozpocz ęciem robót murowych nale Ŝy przeprowadzi ć kontrol ę co najmniej:  

> zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyŜowania ścian, 
> zgodności właściwości elementów murowych i zapraw 

z ustaleniami projektowymi, 
> sprawności stosowanego sprzętu. 
> 

1.1.2 Sprawdzi ć jako ść elementów murowych i zapraw  

Wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub teŜ 
prowadząc badania w własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

2. MATERIAŁY  

2.1     Zaprawy do murowania  

RozróŜnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla 
których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upowaŜnia do 
zakwalifikowania wykonania robót kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z 
PN-B-03002:1999). 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej 
do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy 
podanym w tablicy 1. 

Tablica 1 

Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 
 

Klasa zaprawy Wytrzymałość średnia 
MPa] 

Zakres zmian wytrzymałości w trakcie 
badania [MPa] 

Ml 
M2 
M5 
M10 
M20 

1 
2 
5 
10 
20 

od 1,0 do 1,5 od 
1 ,6 do 3,5 od 
3,6 do 7,5 od 
7,6 do 15,0 od 
15,1 do 30,0 

2.2     Elementy murowe  

> RozróŜnia się kategorię l i kategorię II elementów murowych. 
> Do kategorii l zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie 

stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia 
średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 
niŜ 5%. 

> Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii l nie 
są spełnione. 

> Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

> Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności 
od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciąŜeń działających na 
konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 



3     SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne:  

3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 

4    TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Rozdział II „Wymagania ogó lne.  

4.2 Pakowanie l magazynowanie płyt gipsowo-kartonowy ch  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśma stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiet naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na równym, mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3 Transport  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości 12,55 lub około 2400m2 o grubości 
9,5mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

5.    WYKONANIE MURÓW  

5.1 Zasady ogólne  

> Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać 
ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe naleŜy murować po zakończeniu ścian 
konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe 
z elementów gipsowych naleŜy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

> Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. 

5.2 Szybko ść wznoszenia murów  

Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Dla 
przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa od podanej w tablicy 1 

Tablica 1 
Szybkość wznoszenia murów 

 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na 
tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h muru dolnej 
kondygnacji 

Rodzaj 
zaprawy 

hf3,5 3,5<h:S5 5<h<7 

Cementowo-
wapienna 
Cementowa 

5 
3 

6 
3,5 

7 
4 

5.2.1      Grubo ść spoin  

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy uŜyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12mm z 
odchyleniem +3 i -2mm, 



> Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga 
co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny naleŜy uwaŜać za 
niewypełnione. 

> Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspomych nie 
powinna być większa niŜ 3mm z odchyleniem -1mm. 

> Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie moŜna 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. 

> Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania naleŜy wykonywać na 
spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15mm 
od lica. 

> W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być 
o 5mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

5.3     Obudowa o ścieŜnic okiennych i drzwiowych  

> OścieŜnice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny być osadzone 
w murze za pomocą kotwi stalowych z bednarki. W przypadku ościeŜnic metalowych dopuszcza 
się stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej 
o średnicy 8mm. Rozstaw kotew powinien być nie większy niŜ 0,75m 
w drzwiach i 1,0m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien być rozcięty i 
rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w odległości 3/4 lub 1 
cegły od krawędzi ościeŜnicy. Drugi koniec kotwy powinien być przybity do ościeŜnicy gwoździami 
lub zamocowany za pomocą wkrętów, a w przypadku ościeŜnic stalowych - przyspawany. 

> OścieŜnice okienne z tworzyw sztucznych powinny być mocowane za pomocą masy 
poliuretanowej, którą wypełnia się przestrzeń między murem i ościeŜnicą. Przed ułoŜeniem masy 
poliuretanowej ościeŜnica powinna być zamocowana w obudowie otworu okiennego za pomocą 
specjalnych łączników metalowych. 

> W murach o grubości nie większej niŜ 250mm ościeŜnice powinny być osadzane w trakcie 
murowania. W ściankach działowych kotwie mogą stanowić przedłuŜenia zbrojenia poziomego z 
bednarki. 

> Szczegóły osadzania drzwi i okien w ścianach szczelinowych powinny być podane na rysunkach 
roboczych. NaleŜy ustalić sposób zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem wody zbierającej 
się w szczelinie. WzdłuŜ krawędzi ościeŜy naleŜy umieścić izolację przeciwwilgociową 
zaopatrzoną w otwory odpowietrzająco - odwadniające 

5.4 Wykonanie murów jednolitych  

5.3.1      Mury z cegły ceramicznej pełnej  

> Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z 
PN-68/B-10020. MoŜna stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyŜykowy, polski, 
holenderski) oraz układ wielorządowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł 
w ścianach nietynkowanych mogą być stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawidłowego wiązania. 

> W połączeniach murów warstwa  wozówkowa jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny 
poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłuŜeniem lic obu murów, lecz być 
przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły. 

> Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły naleŜy murować 
na zaprawie cementowej marki nie niŜszej niŜ M3. W przypadku gdy wysokość ścian 

przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, naleŜy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów 
okrągłych 
w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone 
ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości 
co najmniej 70mm. 

> Liczba cegieł połówkowych uŜytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 
przekraczać 15%. 



6.    TOLERANCJE WYKONANIA  

6.1 Wymagania ogólne  

> RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli 
w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie 
są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych 
konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klasę tolerancji 
specjalnych naleŜy podać w ustaleniach projektowych 
w zaleŜności od specyfiki wymagań związanych z uŜytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. 
przy wykonywaniu murów z kamienia 
o nieregularnych wymiarach itd.) 

> Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1 mm. 
> Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
> Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w 

stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 

6.2 System odniesienia  

> Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty, pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

> Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczenie 

6.3     Ściany  

>    Dopuszczane odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe 
od podanych w tablicy 1 

Tablica 1 Dopuszczalne odchyłki wymiarowi usytuowania ścian jednej 

kondygnacji 
 

 Klasa tolerancji  
 N1 N2 
Wysokość i długość dla kaŜdego 
pomieszczenia ±20 ±10 
Usytuowanie ściany w planie w 
stosunku do osi pomiarowej ±10 ±5 
Odległość sąsiednich ścian w 
świetle ±15 ±10 
Odchylenie od pionu ściany o h h 
wysokości h 300 400 

 h 
\ m inK 

h 
1 C   l, ,U 

 750 1000 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hj [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe 
niŜ: 
• ±h/300 n przy klasie tolerancji N1, 
• ±h/400 n przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
• ±10mm w przypadku murów pełnych oraz 
• ±20mm w przypadku murów szczelinowych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murów pełnych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i 
skrzywienie) nie powinno być większe niŜ: a)   na odcinku 1 m: 

• 5mm przy klasie tolerancji N1, 
• 3mm przy klasie tolerancji N2, 



b)   na odcinku całej ściany: 
• 20mm przy tolerancji N1, 
• 10mm przy tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości 
w metrach) na kaŜdym poziomie nie powinno być większe niŜ:: 
• ±20mm przy LS30 m, 
• ±0,25 (L + 50) przy L > 30m 
i nie większe niŜ ±50mm 

> Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnic nie powinno być większe niŜ: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0m 

• +15, -10mm przy klasie tolerancji N1. 
• +6, -3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powyŜej 1,0m 
• +15, -10mm przy klasie tolerancji N1, 
• +10, -5mm przy klasie tolerancji N2. 

> Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
• L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1, 
• L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2. 

6.4     Otwory l wkładki  

> Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
• ±20mm przy klasie tolerancji N1, 
• ±1 Omm przy klasie tolerancji N2 

7.    KONTROLA. BADANIA l ODBIÓR ROBÓT  

7.1 Klasy kontroli  

> W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji, rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania 
elementów konstrukcji: 
• l - klasa kontroli zwykłej, 
• II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 

> Klasa kontroli moŜe odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. 

> Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych 
stosuje się klasę kontroli l. 

> Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o powaŜnych konsekwencjach 
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.). 

> Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności 
i działań korekcyjnych. 

> Dokładność wymiarów i usytuowania naroŜników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli 
ciągłe 

7.2 Badania materiałów i wyrobów  

> Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być. przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach 
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i 
wyrobów z kaŜdej dostawy powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli, 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach. 

 

> KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 
w deklarację zgodności. 

> Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. 



Przy odbiorze elementów murowych na budowie naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. 

NORMY 

Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne 
są nieobowiązujące normy: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

Ukazały się serie norm dotyczące: 
> metod badań zapraw do murów: 

PN-EN 1015-1:2000, 
PN-EN 1015-2:2000, 
PN-EN 1015-3:2000, 
PN-EN 1015-4:2000, 
PN-EN 1015-6:2000, 
PN-EN 1015-7:2000. 

> metod badań elementów murowych: 
PN-EN 772-3:2000, 
PN-EN 772-7:2000, 
PN-EN 772-9:2000, 
PN-EN 772-10:2000, 

> oraz norma 
PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości 

na ściskanie 



2. Tynkowanie  kod CPV 45410000-4 
kod CPV 45324000-4  

  

> Dekorowanie 
> Odtwarzanie 
> Roboty izolacyjne 
> Izolacja cieplna 
> Izolacja dźwiękoszczelna 
> Wznoszenie rusztowań 
> Cement 
> Woda naturalna 
> Wapno 
> Gips 
> Tworzywa izolacyjne 
> świr, piasek, kruszywa 

kod CPV 46451000-3 
kod CPV 45454100-5 
kod CPV 45320000-6 
kod CPV 45321000-3 
kod CPV 45323000-7 
kod CPV 45262100-2 
kod CPV 28811200-2 
kod CPV 41100000-0 
kod CPV 14121200-7 
kod CPV 14121100-6 
kod CPV 28811500-5 
kod CPV 14210000-6 



Spis treści: 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar i odbiór robót 
8. Podstawa płatności 
9. Przepisy związane 



1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2 Zakres robót obj ętych ST  

> Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego 
elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 
zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

> Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 
normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 

> Przy  wykonaniu   tynków   naleŜy   przestrzegać   zasad   podanych 
w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 

> PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Rozdziale l (kod 45000000-07) 
"Wymagania ogólne". 



2.  MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w ST Rozdział l (kod 45000000- 07) "Wymagania 
ogólne"  

2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny od powiada ć 
wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane z wykłe" lub 
aprobatom technicznym.  

2.3  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

> Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

> Przygotowanie    zapraw    do    robót    tynkarskich    powinno    być 
wykonywane mechanicznie. 



3.  SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania  dotycz ące sprz ętu  podane w  ST  Rozdziale  l 
(kod 45000000-07 ) "Wymagania ogólne"  

3.2   Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   tynków   zwykłych   powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

> mieszarki do zapraw, 
> agregatu tynkarskiego, 



4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1   Ogólne   zasady   wykonania   robót   podano   w   ST   Rozdziale   l 
(kod 45000000-07) "Wymagania ogólne".  

4.2   Przygotowanie podło Ŝa 

4.2.1   Podło Ŝa   tynków   powinny   odpowiada ć   wymaganiom   normy 
PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.  

> Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić 
z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych.  Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10%. 
roztworem    szarego    mydła    lub    wypełniając   je    lampą 
benzynową. 

> Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

4.3  Wykonywanie tynków  

4.3.1   Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale Ŝy przestrzega ć zasad 
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.  

4 . 3 . 2  S p o s o b y  w y k o n a n i a  t y n k ó w  z w y k ł y c h  j e d n o -
i wielowarstwowych powinny by ć zgodne z danymi okre ślonymi 
w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00.  

4.3.3 Grubo ści tynków zwykłych w zale Ŝności od ich kategorii oraz 
od rodzaju podło Ŝa lub podkładu powinny by ć zgodne z norm ą 
PN-70/B-1 01 00. 

4.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III nale Ŝą do odmian powszechnie 
stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.  

4.3.5  Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si ę do odmian doborowych.  

4.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien si ę składa ć z obrzutki, 
narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn ętrznych nale Ŝy wykona ć 
według pasów i listew kierunkowych.  



4.3.7 Gładź naleŜy nanosi ć po zwi ązaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładz i powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

4.3.8 Do wykonania tynków nale Ŝy stosowa ć zaprawy cementowo-
wapienne: tynków nienara Ŝonych na zawilgocenie - w proporcji 
1:1 :4, nara Ŝonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn ętrznych -
w proporcji 1:1 :2.  



5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1   Ogólne  zasady   kontroli   jako ści   robót  podano  w   ST   Rozdział  l 
(kod45000000-07) "Wymagania ogólne"  

5.2   Badania w czasie robót  

5.2.1 Częstotliwo ść oraz zakres bada ń zaprawy wytwarzanej na placu 
budowy, a w szczególno ści jej marki i konsystencji, powinny 
wynika ć z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane".  

5.2.2 Wyniki bada ń materiałów i zaprawy powinny by ć wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

5.3   Badania w czasie odbioru robót  

5.3.1 Badania tynków zwykłych powinny by ć przeprowadzane 
w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny 
umo Ŝliwi ć ocenę wszystkich wymaga ń, a w szczególno ści:  

> zgodności     z    dokumentacją    projektową    i     zmianami 
w dokumentacji powykonawczej, 

> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
> prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
> mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
> przyczepności tynków do podłoŜa, 
> grubości tynku, 
> wyglądu powierzchni tynku, 
> prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
> wykończenie   tynku   na   naroŜach,   stykach   i   szczelinach 

dylatacyjnych. 

5.4  Ocieplenie   ścian   płytami   styropianowymi   z   ich   tynkowa niem   i 
malowaniem  

5.4.1   Przygotowanie podło Ŝa 

Powierzchnie ścian naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw 
luźno związanych z podłoŜem. Następnie ją zmyć i poczekać aŜ wyschnie. 
Po wyschnięciu naleŜy dokonać oceny podłoŜa. Warstwy podłoŜa o słabej 
przyczepności usunąć. 

Ubytki wyrównać zaprawą wyrównawczo - murarską. PodłoŜe 
chłonne zagruntować preparatem. 

Przy duŜych ubytkach do gruntowania stosować preparat głęboko -
gruntujący. 



5.4.2  Klejenie i mocowanie płyt  

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek 
blacharskich i rur spustowych moŜna przystąpić do przyklejenia płyt 
styropianowych. 

NaleŜy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód 
opadowych z dachu budynku. 

Przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta zaprawę klejącą 
naleŜy układać na płycie styropianowej metodą pasmowo plackową czyli 
na obrzeŜach paski 3 * 6cm, a na pozostałej powierzchni placki o średnicy 
8 + 10cm w ilości 8 * 1 0  sztuk , powierzchnia z nałoŜoną warstwą klejącą 
min 40% grubości warstwy klejącej 10mm. 

Po nałoŜeniu zaprawy płytę bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany 
w przewidywanym dla niej miejscu i docisnąć, aŜ do wyrównania z 

sąsiednimi płytami. JeŜeli zaprawa klejącą wyciśnie się poza obrys płyty 
trzeba ją usunąć. Przyklejone płyty po dostatecznym związaniu zaprawy 
klejącej min 48 godz. przymocować do podłoŜa odpowiednimi łącznikami 
mechanicznymi. 

Do ocieplenia naleŜy uŜyć następujących materiałów : 
> płyty ze styropianu klasy FS 15 grubości 14 cm 
> zaprawa klejącą 
Płyty naleŜy układać od dołu go góry obiektu w układzie poziomym 

dłuŜszych krawędzi z zachowaniem układu mijankowego układu spoin 
pionowych. 

Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych. 
Dla mocowania płyt uŜyć łączników o długości 20cm w ilości 4 szt/m2 

w środku obiektu i 7szt/m2 przy naroŜach. 
Rozstaw łączników wg Instrukcji Systemu 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być 

równa i ciągła. Po związaniu warstwy klejącej i zamocowaniu mechanicznym 
płyt do podłoŜa naleŜy całą zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować 
grubym papierem ściernym 

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókien szklanych  

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach moŜna 
przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od ich przyklejenia. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się przez nałoŜenie na zamocowanych 
płytach ciągłej warstwy o grub. około 3 + 4mm zaprawy klejącej pasami 
poziomymi na szerokość siatki zbrojącej i rozprowadzeniu jej równomiernie 
pacą o ząbkach 1,0 x 1,0cm. 

Po nałoŜeniu warstwy naleŜy natychmiast wtopić w nią tkaninę 
szklaną tak by została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona 
w zaprawie. Następnie na wyschniętą siatkę naleŜy nanieść cienką warstwę 
zaprawy klejącej około 1 mm celem wyrównania i wygładzenia powierzchni. 

Grubość całej jednej warstwy zbrojącej 3 + 5mm. 
Sąsiednie pasy siatki układać na zakład nie mniejszy niŜ 10cm. 

Szerokość siatki powinna być tak dobrana aby moŜliwe było oklejenie 
ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜa okien i drzwi 



powinny   być   wzmocnione   przyklejonymi   bezpośrednio   na   warstwę 
termomodernizacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. 

Do wysokości minimum 2,0 m od poziomu terenu naleŜy zastosować 
dwie warstwy tkaniny układanej na krzyŜ tj. jedna warstwa w poziomie 
a druga w pionie. W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, 
okienną, obróbkami blacharskimi, dylatacjami naleŜy zastosować 
uszczelniającą taśmę rozpręŜalną. 

5.4.4 Gruntowanie  

Wykonaną warstwą zbrojoną przed nałoŜeniem wybranego tynku 
naleŜy zagruntować podkładem tynkarskim typu barwionym w kolorach 
zbliŜonych z kolorem tynku. 

Wykonaną warstwę zbrojoną moŜna gruntować dopiero po jej 
związaniu czyli min 48 godz. przy dojrzewaniu w optymalnych warunkach. 

5.4.5 Wykonanie zewn ętrznej zaprawy tynkarskiej  

Po zagruntowaniu trzeba odczekać min. 24 h do czasu wyschnięcia 
podkładu tynkarskiego i przystąpić do nakładania na zagruntowanej 
powierzchni tynku. 

Przygotowaną masę tynkarską naleŜy układać ręcznie za pomocą 
pacy. 

Masę naleŜy nakładać na podłoŜe w jednej lub dwóch warstwach. 
Faktura tynku o granulacji około 2mm - kasza. 

5.4.6  Odbiory  

NaleŜy dokonać następujących odbiorów: 
1. Odbiory częściowe 

a) przygotowanie podłoŜa 
b) klejenia i mocowania płyt 
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem 

2. Odbioru końcowego wg niniejszej specyfikacji 



6.  OBMIAR l OBMIAR ROBÓT  

6.1   Ogólne    zasady    obmiaru    robót    podan o    w    ST    Rozdział    l 
(kod 45000000-07) "Wymagania ogólne'  

6.2   Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnią pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich 
jest mniejsza od 0,5m2. 

6.3 Ilość tynków w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sp rawdzonych 
w naturze.  

6.4 Odbiór robót  

6.4.1   Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   Rozdział   l 
(kod 45000000-07) "Wymagania ogólne" .  

6.4.2 Odbiór   podło Ŝa    naleŜy    przeprowadzi ć    bezpośrednio    przed 
przyst ąpieniem do robót tynkowych. Je Ŝeli odbiór podło Ŝa odbywa 
się po dłu Ŝszym czasie od jego wykonania,  nale Ŝy podło Ŝe 
oczyścić i umy ć wodą. 

6.4.3 Roboty   uznaje   si ę   za   zgodne   z   dokumentacj ą   projektow ą, 
ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary 
i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być  odebrany.  W takim przypadku naleŜy przyjąć  jedno 
z następujących rozwiązań: 

> tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
> jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu 

uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
> w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, 

usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 



6.5  Odbiór tynków  

6.5.1 Ukształtowanie powierzchni, kraw ędzie, przeci ęcia powierzchni 
oraz kąty dwu ścienne powinny by ć zgodne z dokumentacj ą 
projektow ą. 

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie kraw ędzi od linii prostej nie mog ą być 
większe ni Ŝ 3mm i w liczbie nie wi ększej ni Ŝ 3 na całej długo ści 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
> pionowego - nie mogą być większe niŜ 2mm na 1 mb i ogółem 

nie więcej niŜ 4mm, 
> poziomego - nie mogą być większe niŜ 3mm na 1 mb i ogółem 

nie więcej niŜ 6mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

6.5.3  Niedopuszczalne s ą następujące wady:  

> wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych 
na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

> trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia 
i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej   przyczepności   tynku 
do podłoŜa. 

6.5.4 Odbiór    gotowych    tynków    powinien     być     potwierdzony 
protokołem, który powinien zawiera ć: 

> ocenę wyników badań, 
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
> stwierdzenia     zgodności     lub     niezgodności     wykonania 

z zamówieniem. 



7.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Rozdział 
l (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne"  

7.2   Płaci si ę za wykonana i odebrana ilo ść m2 powierzchni tynku według 
ceny jednostkowej, która obejmuje:  

> przygotowanie stanowiska roboczego, 
> przygotowanie zaprawy, 
> dostarczenie materiałów i sprzętu, 
> obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
> ustawienie   i   rozbiórkę   rusztowań   przenośnych   umoŜliwiających 

wykonanie robót, 
> przygotowanie podłoŜa, 
> umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
> osiatkowanie, 
> obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
> wykonanie tynków, 
> reperacja tynków po dziurach i hakach, 
> oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
> likwidację stanowiska roboczego. 



8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

PN-85/B-04500       Zaprawy      budowlane.       Badania       cech      fizycznych 
i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999   Wapno. 
PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;997     Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia jakości  i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 



9.  OBRÓBKI BLACHARSKIE  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być 

wykonywane z blachy o grubości od 0,5mm do 0,6mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umoŜliwiający przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

9.1   Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 
spadku podłoŜa. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu 
powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub 
trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków 
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m 
Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju 

trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 
0,5m od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 
kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia 
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur 
spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). 

Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny 
odpływ wody opadowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia Ŝ PVC - U powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być 
kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707. 



3. Roboty malarskie kod CPV 45442100-8  

> Malowanie budynków kod CPV 45442110-1 
> Malowanie budowli kod CPV 45442121-1 
> Powtórne malowanie kod CPV 45442180-2 
> Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV 45442190-5 
> Farby kod CPV 24310000-0 
> Lakiery kod CPV 24320000-3 
> Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze kod CPV 24340000-9 
> Rozpuszczalniki kod CPV 24350000-2 
> Wznoszenie rusztowań kod CPV 45262100-2 



Spis treści 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. PodłoŜa pod malowanie 
4. Wykonanie robót malarskich 
5. Wymagania w stosunku do powłok  malarskich 
6. Kontrola i badanie przy odbiorze robót malarskich 
7. Odbiór robót malarskich 



1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania  

Niniejsze warunki techniczne dotyczą i odbioru robót malarskich na zewnątrz budynków 
mieszkaniowych, uŜyteczności publicznej i przemysłowych. 

Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 
> opisów dotyczących określenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych 

rodzajów robót - w dokumentacji projektowej, 
> specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz 

z dokumentacją projektową określają przedmiot zamówienia 
- w przypadku zamówień publicznych. 

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 
współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na róŜnym podłoŜu powłok 
malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy uŜyciu róŜnych farb, lakierów i emalii. 

Zakłada się, Ŝe roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 

W tekście przyjęto zasadę nie cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty 
przepisów norm. 

1.2 Normy zwi ązane 

PN - B - 10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - B - 10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
PN - B - 10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania 
N - EN - ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok podłoŜa oraz 

przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

1.3 Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
> projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA 

z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, póz. 906), 
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 

w przypadku zamówień publicznych), zgodna z definicją 
w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, 
póz. 239), 

> dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB 
z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, póz. 
29), 

> dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodne z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1999r. 
(Dz.U. nr 89 /1994, póz. 414 z późniejszymi zmianami), 

> protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, 
z załączonymi protokółami z badań kontrolnych. 

Przez dokumentację powykonawczą robót malarskich naleŜy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w 
dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, Ŝe wykonanie i odbiory określonych w projekcie 
budowlanym robót malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

2. MATERIAŁY  

2.1     Materiały do malowania elewacji budynków  

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: >    
na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych , 
> na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do 

zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 
> na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe 

do rozcieńczania wodą, 



Które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 
lub aprobat technicznych. 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
0-81913:1998. 

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 

Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 

Farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych. 

Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

3.    PODŁOśA POD MALOWANIE  

3.1 Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie  

PodłoŜe pod malowanie stanowić mogą: 
> beton 
> tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
> tynk pocieniony, mineralny i Ŝywiczny, 
> drewno 
> elementy metalowe. 

Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie są następujące: 
1) Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. 

2) Tynki zwykłe: 
 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widocznie 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie: 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

3) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
4) Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

3.2 Kontrola podło Ŝy pod malowanie  

Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w następujących 
terminach: 

> po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia -tynków, 
> nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. 

Kontrolę podłoŜy naleŜy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
> podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
> tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość 

i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

> elementów metalowych - czystość powierzchni. 



Kontrolę dokładności wykonania murów naleŜy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968. 

Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w 
normie PN-B-10100:1970. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) naleŜy ocenić przez przetarcie suchą, czystą 
ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia naleŜy uŜyć czystej szmatki. 

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

3.3     Przygotowanie podło Ŝy 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 naleŜy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności naleŜy przeprowadzić ponowną kontrolą podłoŜy, a wyniki kontroli naleŜy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

4.    WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH  

4.1     Warunki prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
> podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
> w temperaturze poniŜej +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniŜej 0°C, 
> w temperaturze powyŜej 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby temperatura podłoŜa nie była 

wyŜsza niŜ 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo 
pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy odsłonić. 

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włókniste - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoŜy drewnianych nie większa niŜ podana w p. 3.1. 

Tablica 1. 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych 
do malowania 

 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoŜa, 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych 
woda 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie na podłoŜach stalowych prowadzić naleŜy przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niŜ 80%. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z dala od 
otwartych źródeł ognia. 

4.2     Kontrola materiałów  

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
> czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną, 
> termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
> wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 



Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualne. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych : 

> skoagulowane spoiwo, 
> nieroztarte pigmenty, 
> grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
> koŜuch, 
> ślady pleśni, 
> trwały, nie dający się wymieszać osad, 
> nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
> obce wtrącenia, 
> zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
> zbrylenie, 
> obce wtrącenie, 
> zapach gnilny, 
> ślady pleśni. 

4.3     Wykonanie robót malarskich zewn ętrznych  

Roboty malarskie na zewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 
podane w p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. 

Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i 
odpowiednio przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i 
Ŝądanej jakości robót. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
> informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
> sposób przygotowania farby do malowania, 
> sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
> krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
> czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
> zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
> zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

5.    WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH  

5.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyj nych  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń 

i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.2 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpus zczalnikowych spoiwach Ŝywicznych  

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia 

się powłoki i odstawania od podłoŜa; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury podłoŜa, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. 



5.3 Wymagania w stosunku do powłok wykonywanych z f arba na spoiwach Ŝywicznych  
rozcie ńczalnych woda  

Powłoki wykonane z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 5.2. 

5.4 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z far b mineralnych z dodatkami  
modyfikuj ącymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb  na spoiwach mineralno-  
organicznych  

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny zaś zacierać 

się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych 

i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niŜ 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na sp oiwach Ŝywicznych wodorozcie ńczalnych i  
rozpuszczalnikowych  

Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy 

i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoŜa, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA l BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKIC H 

6.1 Zakres kontroli i bada ń 

Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niŜ po 14 dniach. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65% 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
> sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
> sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
> sprawdzenie odporności na wycieranie, 
> sprawdzenie przyczepności powłoki, 
> sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2 Metody kontroli i bada ń 

Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym 

w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzanie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
naleŜy uznać za odporną 
na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 



> na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciąć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden 
z kwadracików nie wypadnie, 

> na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e)   sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 6.3     

Ocena jakości powłok malarskich 

JeŜeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wyniki odnotować w 
formie protokółu kontroli i badań. 

7.    ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru 
robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych 
w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, 
Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W przeciwnym wypadku naleŜy 
je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
> ocenę wyników badań, 
> stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 



4. Roboty rozbiórkowe kod CPV 45262500-6  

> Roboty murarskie kod CPV 45262520-2 



1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonanie i odbioru robót rozbiórkowych 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE -WYMAGANIA OGÓLNE  

2.1     Przygotowanie rozbiórki  

2.1.1 Przed przyst ąpieniem do robót  

Trzeba przeprowadzić dokładne badanie-konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt 
organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale 
budownictwa miejscowego urzędu. 

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budy nku  

Rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często technologią 
obecnie juŜ nie stosowaną. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcją poszczególnych elementów, ich 
połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z 
badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który 
ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce 
rozbieralnych budynków tymczasowych. 

2.1.3 Dobór metody rozbiórki  

ZaleŜy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na przykład rozbierając stare budynki 
murowane, moŜna uzyskać dobrą cegłę ceramiczną jeśli mur nie był wykonywany na zaprawie z wapna 
hydraulicznego, które wiąŜe cegłę tak silnie, Ŝe z rozbiórki otrzymuje się tylko gruz ceglany. 

2.1.4 Ogólnie metody rozbiórki dzieli si ę na: 

1) ręczne, 
2) mechaniczne 

3. ODZYSK MATERIAŁÓW  

Jest moŜliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z 
odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy uŜyciu urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów 
wybuchowych. Metody te są teŜ stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej 
klasy. 

Rozbiórka ręczna 

> Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 
elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Nie moŜna na przykład 
rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego na niej stropu. 

> Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia, oraz ścianek 
działowych. Następnie rozbiera się dach, strop 
i ściany najwyŜszej kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce nie 
będzie wznoszony nowy budynek, moŜna nie rozbierać fundamentów. 

> Elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 
prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami 
z tworzyw sztucznych lub metali. 

4. SPRZĘT - ROZBIÓRKA PRZY U śYCIU MASZYN 

> Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki moŜna burzyć taranem, uwiązanym 
do wysięgnika koparki. 

> WyŜsze, murowane budynki rozbiera się często w ten sposób, Ŝe po zdjęciu dachu i wyburzeniu stropów tnie 
się ściany na słupy, które obala się liną pociąganą przez ciągnik. Ścianę odcina się od ścian poprzecznych i 
rozcina 



na tzw. słupy, przerywając pasma podokienne. Rozbiórką rozpoczyna się od pasm skrajnych, idąc ku klatce 
schodowej, która do końca słuŜy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce, przy tego rodzaju 
rozbiórce nie zawsze przeprowadza się demontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia. 

> Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia młotami pneumatycznymi, tnie się tarczowymi lub 
linowymi piłami do betonu. Elementy duŜych rozmiarów są teŜ rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą 
płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających albo przez cięcie metodą termiczną płomieniem o 
temperaturze ponad 4000°C, któr ą uzyskuje się przez spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów 
stalowych lub aluminiowych 
w strumieniu tlenu o ciśnieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w 
płomieniu acetylenowo-tlenowym. 

5.    PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

> Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 
przygotowania dróg dla pojazdów wywoŜących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na 
obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz 
z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem 
biegnącym wzdłuŜ chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, naleŜy wykonać daszek ochronny. Oprócz 
ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery słuŜące jako 
pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki 
łączy się teŜ z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt Ŝelbetowych na 
10-centymetrowej podsypce piaskowej. 

> DemontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity 
podwieszone itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się 
w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji 
naleŜy je odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej ostroŜności wymaga demontaŜ instalacji gazowej. Nie 
moŜna stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z przewodów 
elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. 
Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować. 
Wyjętą stolarkę w dobrym stanie lub zabytkową kompletuje się i w całości magazynuje. Dotyczy to równieŜ 
materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców 
i mebli wbudowanych, gdy mają one wartość zabytkową. Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca 
się magazynować, gdyŜ nie spełniają aktualnych wymagań termoizolacyjnych. 

> Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więźby 
dachowej. Ściankę obciąŜoną moŜna rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy 
dachu. Ścianki szkieletowe, 
z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie 
zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna na parterze, a 
przez klatkę schodową z wyŜszych kondygnacji. MoŜna teŜ spuszczać wiązki płyt lub elementów szkieletu 
przez okno na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku. 

> Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien 
połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. 
• Pokrycia papowe są trudne do zerwania. Po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z podłoŜem 

papę zdejmuje się razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podłoŜa Ŝelbetowego. 
• Dachówki, ganty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje się, poczynając od 

kalenicy i schodząc ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przenośnikiem w dół. 
• Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia 

na rąbki wymagają ścięcia rąbków stojących specjalnymi noŜycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15- 
20° do poziomu. Obcina si ę teŜ Ŝabki przybite 
do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami (falista, szwedzka itp.) dają się 
zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się 
w rulony i spuszcza w dół. Po zdjęciu pokrycia odrywa się deskowanie lub rozbija podkład Ŝelbetowy. 

• Więźbę drewnianą rozbiera się, poczynając od wiązara szczytowego. Aby zachować stateczność 
wiązarów, trzeba pozostawić co 1,5-2m z obu stron wiązara łaty lub deski. Wiązary wieszarowe rozbiera 
się po ich połoŜeniu 
na stropie. Gdy dolne pasy tych dźwigarów niosą strop, naleŜy je podstemplować i przed połoŜeniem 
dźwigana wieszaki oraz krokwie 

• Dźwigary stalowe najlepiej jest podwiesić na zawiesiu Ŝurawia, zdjąć płatwie 
i dźwigar przed rozbiórką dachu. 



• Z dźwigarami Ŝelbetowymi szczególnie spręŜonymi postępuje się analogicznie. śelbetowe łachy o 
konstrukcji Ŝebrowej rozbiera się z rusztowań kozłowych lub stolikowych, krusząc beton najpierw płyt, a 
następnie Ŝeber. 

> Rozbiórkę stropów rozpoczyna się oczywiście od stropu strychowego, 
po rozebraniu dachu. Do rozbiórki stropu moŜna przystąpić po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu 
przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc groŜących awarią. Materiał z rozbiórki naleŜy puszczać w dół 
przenośnikami lub rynnami, by moŜliwie jak najmniej gruzu spadało na niŜej połoŜony strop, który pod takim 
obciąŜeniem moŜe ulec zawaleniu. Stropy moŜna teŜ rozbierać z dołu w górę. Ten sposób wymaga 
szczególnie starannego opracowania kolejności poszczególnych czynności, gdyŜ jest bardzo niebezpieczny. 
• Rozbiórkę stropu drewnianego rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek). 

Odsłonięte belki ze zmurszałymi końcami podstemplowuje się i przystępuje do zerwania podłogi, 
usunięcia polepy 
i wyjęcia desek ślepego pułapu. Czynności te wykonuje się z pomostu przesuwanego po belkach stropu. 
Na koniec z rusztowania podstawionego 
na stropie niŜszej kondygnacji przecina się belki i opuszcza je w dół 
za pomocą lin. 

• Stropy na belkach stalowych rozbiera się, poczynając od podłogi i usunięcia polepy. Płyty rozbija się 
młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Następnie usuwa się gruz ze stropu 
niŜszej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowań kozłowych wykuwa się 
końce belek ze ścian i spuszcza belki za pomocą lin i krąŜków. Przy rozbiórce stropów odcinkowych 
trzeba pamiętać o parciu bocznym, jakie wywierają poszczególne łuki sklepień na belki w miejscach 
oparcia. Przy usunięciu sklepienia na całej długości belki na odsłoniętą belkę przekaŜe się parcie 
pozostałych przęseł stropu. Wobec małego momentu bezwładności względem osi pionowej belki moŜe 
ona ulec wygięciu bocznemu w kierunku parcia 
i sąsiednie przęsło straci oparcie i runie w całości na strop niŜszej kondygnacji. Taki wstrząs moŜe 
wywołać zawalenie się ścian i wypadek 
z ludźmi. Aby tego uniknąć, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokości do 2m w poprzek belek. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni stać na sklepieniu, lecz na pomoście z desek 
ułoŜonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera się sklepienia ceglane. 

• Stropy Ŝelbetowe monolityczne rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie wykuwając 
belki-Ŝebra ze ścian i spuszczając je za pomocą lin 
i krąŜków. Rozbiórka stropów z prefabrykatów róŜni się tym, Ŝe równocześnie z płytą kruszy się pustaki 
stropowe. Dla zapewnienia sztywności ścian, jeśli rozbiera się je nierównolegle ze stropami, naleŜy 
pozostawiać co trzecią belkę rozbieranego stropu i usuwać ją w trakcie burzenia ścian. 

• Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera się razem ze ścianami. Po odsłonięciu oparć 
dźwignikiem odrywa się płytę. 

• Ściany klatek schodowych i schody rozbiera się po rozebraniu stropów i ścian danej kondygnacji. 
> Rozbiórkę ścian moŜna wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn albo materiałów wybuchowych. 

• Mur z cegły pełnej (lub bloczków) moŜna rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczając je rynną. Ściany z pustaków nie dają się tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy 
słabej zaprawie moŜna je zdejmować, stosując przecinaki. 

• Monolityczne ściany betonowe trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi piętrami, poczynając od 
najwyŜszego. 

• Ściany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera się podobnie jak stropy z takich 
prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia się przez rozkucie złączy pionowych i 
poziomych. Aby uniknąć wywrócenia się wielkiej płyty lub bloku, zakłada się na element przyrząd 
rozpierająco - ściągający i element lekko pochyla do wewnątrz budynku. Odszukuje się uchwyty (lub gdy 
są zniszczone - zakłada nowe) i Ŝurawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementów 
wielkowymiarowych znajdują się takŜe murowane ścianki działowe i ściany osłonowe, monolityczne 
fragmenty Ŝelbetowe oraz elementy wyposaŜenia, które trzeba rozebrać przed zdejmowaniem 
prefabrykatów. 

6.    DZIENNIK ROBÓT ROBIÓRKOWYCH  

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: 

> kolejność i sposób wykonywania robót, 
> protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą 

pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 
> opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce, 



> opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót 
i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

7.    PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKO WYCH 

> Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, 
aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

> Przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
• Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 

wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu 
i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie moŜna gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 

• NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
• Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
• Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne 
i - przy pracy na wysokości powyŜej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposaŜeni w pasy z 
liną długości do 3m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej 
i przymocowanej do ściany. 

> Zabronione jest m.in.: 
• Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80km/h), 
• Zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 
• Obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian 

za pomocą ciągnika lina powinna być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu naleŜy uwaŜać, aby 
odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuŜsza od wysokości 
obalonej ściany. 

• Urządzenia uŜyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, naleŜy zabezpieczyć 
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

• Przy uŜyciu materiałów wybuchowych naleŜy stosować zasady obowiązujące przy górniczych 
robotach 
strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajdujące się w strefie 
rozrzutu. 

 


