
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ZAKRESIE :  

  

ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH  

 

Związanych z przebudową obiektu przy ul. Powstańców nr 34 w Popielowie w celu rozszerzenia 

oferty kulturalnej dla gminy Popielów oraz gmin ościennych i partnerskich   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową 

obiektu przy ul. Powstańców nr 34 w Popielowie w celu rozszerzenia oferty kulturalnej dla gminy Popielów oraz gmin 

ościennych i partnerskich  

 

KOD CPV 45215000-7 -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych użyteczności publicznej 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym 

Krótki opis funkcji i podstawowe dane obiektu 

Od południa przebiega ul. Powstańców, wzdłuż której znajduje się istniejąca zabudowa  mieszkaniowa i usługowa. Do 

działki, od strony północno- zachodniej , północnej i północno -wschodniej przylegają tereny użytkowane rolniczo. 

Teren obejmuje działki działki zabudowane budynkiem Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w 

którym na I piętrze znajduje się kaiarnia a na poddaszu hotel oraz pomieszczenia biblioteki i tymczasowo Poczty 

Polskiej 

Dojazd do budynku od strony ul. Powstańców od strony południowo –zachodniej dwoma wjazdami.  

Parametry techniczne: 

           - powierzchnia zabudowy – 854 m2 

- powierzchnia użytkowa – 1366 m2 

 - kubatura – 7187m3 

1. 3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 

 

452.   ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEBUDOWY OBIEKTU 

          BUDOWLANEGO 

452-4  ROBOTY MUROWE 

452-5  KONSTRUKCJE DREWNIANE 

452-6  IZOLACJE 

452-6.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE   

452-6.2 IZOLACJE TERMICZNE  

452-7    MONTAŻ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I WYKONANIE OBRÓBEK     

  BLACHARSKICH  



452-10 STOLARKA BUDOWLANA 

454  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1 TYNKI 

454-2 OKŁADZINY CERAMICZNE 

454-3  ROBOTY MALARSKIE 

454 -4  POSADZKI 

454-5  ELEWACJA 

1.4 Określenia  podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), 

specyfikacją techniczną (ST),   oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych 

do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt 

do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 

pomieszczenia. 

 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania 

robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 

stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 



określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 

wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany dla przebudowy obiektu , obejmuje: 

Projekt budowlany wykonawczy – architektura. 

Projekt budowlany wykonawczy – konstrukcja. 

             Przedmiary robót. 

Specyfikacje techniczne. 

2.2. Teren budowy 

 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 

robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 

geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy ( 

wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 

być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one  

Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 



Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 

(dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. 

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

  - podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 - miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie   

może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia   norm, 

określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska, obciążają   Wykonawcę. 

 - wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 

robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 

stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 

nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 

przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 



Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. 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 

odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.    

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 

odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 

materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, 

że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być 

kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

 materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. SPRZĘT 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 

w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji  zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor 

ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 

normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 



4.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić 

stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę 

winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

      

4.3.6. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania 

budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

 robotach, 



- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i   

 końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania   robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora  badań 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do 

akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.  

Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu 

skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do 

zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 

poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilością przedmiarową robót, 

- datą obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, 

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale 

przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 

będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- harmonogram budowy, 



- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

 podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie.    

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

4.4. OBMIAR ROBÓT. 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach 

ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych 

przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jedno-znaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość 

= wynik obmiaru, 

- ilość  robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

4.5. ODBIÓR ROBÓT. 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających, 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 



- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.   

  

4.5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z 

wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 

zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 



- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

- Obmiar robót (jeśli wymagany) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

- Protokóły prób i badań. 

- Protokóły odbioru robót zanikających. 

- Rozliczenie z demontażu. 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

- Wykaz przekazywanych kluczy. 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

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

przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena  obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-      wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

       budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 

realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół  

wykonania i odbioru robót. Wszystkie kwestie rozliczenia prac regulowane będą postanowieniami zawartej umowy 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

452-4  ROBOTY MUROWE 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem i odbiorem ścian murowanych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

-    ścianki działowe z   , 

-    ścian fundamentowych  z  bloczków betonowych  na  zaprawie, 

-    ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego     

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiał 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 



– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm
3
 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm

3
 dla drążonych. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×6 cm. 

Odmiany: 07 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Wyroby ceramiczne 

2.4.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 3,3-4,0 kg 

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3 

-  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

-  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 

-  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła 

się. 

2.4.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- Wymiary jak poz. 2.2.1. 

- Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.4.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

- Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu 

przez Inżyniera. 



2.4.4. Cegła dziurawka klasy 50 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 2,15-2,8 kg 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,3 kg/dm
3 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.4.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

- Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

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

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

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

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm
3
, 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 

(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 

budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 3, 5i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  zatwierdzoną receptura 

przez Inspektora nadzoru. 

Zaprawa klejowa do bloczków gazobetonowych mrozo- i wodoodporna, 

2.5. Bloczki betonowe  

Wymiary: 25×38×12 cm. 

bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97  do wznoszenia ścian piwnic wykonywane z 

       betonu klasy B15  

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Rusztowanie warszawskie. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 



murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 

folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 

przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane 

z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 

osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia 

stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w 

murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin 

pionowych = 5 mm. 



5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w 

co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym  

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami 

jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 

starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z 

zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 

dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 

6.1  Materiały  

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 



Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanego muru. 

8.Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność wykonania robót z projektem 

- jakość wykonanych robót  

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności. Jeżeli wszystkie 

czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

dokumentacji PB i SST. 

 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 

Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych,  uzyskanie pozytywnego protokółu odbioru 

kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska i  uporządkowanie terenu budowy. 

10.  Przepisy związane 

 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 



PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 

452-5  KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do gotowego 

szkieletu drewnianego. 

Wykonanie zadaszeń   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

 stosuje się drewno klasy K27 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 



Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 

lub długości 

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

c) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 



– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

d) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

e) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 



2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 

aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 

mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.       

  stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Wykonanie podsufitki 

5.2.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ 

powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

5.2.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

konstrukcja dachu – ilość m
3
 wykonanej konstrukcji. 

Deskowanie – powierzchnia wykonana w m
2
. 



8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 

452-6  IZOLACJE 

452-6.1  Izolacje przeciwwilgociowe 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

          -  izolacji z papy asfaltowej ław fundamentowych, 

-  izolacji z roztworów asfaltowych ścian fundamentowych, 

-  izolacji podposadzkowej z folii PE gr. 0,2 mm, 

-  izolacji dachu z folii paroprzepuszczalnej   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 



dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie można stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m
2
. 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania 

na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 

m długości papy. 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

2.3. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

temperatura mięknienia – 60–80°C 

temperatura zapłonu – 200°C 

zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy 

papy nachylonej pod kątem 45° 

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych 

do betonu w temperaturze 18°C. 

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.5 Papa termozgrzewalna 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 

uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

2.7 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 

2.8 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g) 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu 

oraz jego instrukcjami. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 



Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Przygotowanie podkładu 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

- Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.2. Izolacje papowe 

 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

5.3 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny 

być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze 

folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 



zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 

452-6.2  Izolacje termiczne 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbior u robót budowlanych 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

            -  izolacji podposadzkowych ze styropianu  

            -  izolacji pionowych ze styropianu  

            -  izolacji z wełny mineralnej stropodachu  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 



2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Styropian  

Styropian odmiany FS-30 i FS 15. Pod podkłady betonowe na stropie o gęstości min. 25 kg/m
3
. 

Wymagania 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm

2
. 

wymiary: 

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

2.3 Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać szprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu 

oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne 



- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

- Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. 

Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą 

warstwę ściany. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 

papą). 

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

 

      PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

                Płyty styropianowe. 



452-7    Montaż rynien, rur spustowych i wykonanie obróbek blacharskich 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-  obróbek blacharskich z blachy z cynku 

-  obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, 

-  parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 

-  rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

-  rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

-  systemu odwodnienia liniowego  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

Blacha stalowa z cynku wg PN-81/H-92900 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed opadami. 

5. Wykonanie robót. 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 

być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty prowadzić równolegle z określonymi w ST  dotyczącej  

pokrycia dachowego. 

5.1. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy  można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Obróbki blacharskie dla dachu pokrytego blachą  wykonywać z gotowych elementów systemowych, zgodnie z 

instrukcją wybranego producenta. 

5.2. Rynny z blachy ocynkowanej  

Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 

cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnej niż 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien 

być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu 



rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci,rynny powinny 

mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc 

odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 

5.3. Rury spustowe – z jw. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 

m,uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach,rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 

długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być 

większe niż 3 mm; 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanych obróbek oraz 1 mb rynny i rury spustowej. 

8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

- poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy: 

       - sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

       - dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST, PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

  Instrukcje producenta/dostawcy rozwiązania systemowego. 

452- 10 STOLARKA BUDOWLANA 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na montażu okien i drzwi w obiekcie.  

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu: 



- okien  

- witryn aluminiowych, 

- drzwi  wewnętrznych i zewnętrznych, 

- parapetów zewnętrznych; 

2. Materiały 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 

normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm]      

 okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

        grubość skrzydła        

 –         1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone 

w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. 

2.2.4. Zawiasy  

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym z płaskimi kantami, ze 

stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 

sztuk na skrzydło. 

2.2.5. Zamek z gałką,  zatrzaskowy  



Zamek z gałką zatrzaskowy, całkowicie wpuszczony, otwierany z zewnątrz kluczem “konduktorskim”, blaszka czołowa 

o prostych kątach ze stali nierdzewnej. 

2.2.6. Odbój drzwiowy  

Odbój drzwiowy z kauczuku typu “E. P. D. M.”, o formie cylindrycznej, przymocowany śrubą ze stali nierdzewnej. 

W większości przypadków przymocowany do ściany.  

2.2.7. Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami  

Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzeżach, z dokładnym wyrównaniem 

(zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na narożnikach ościeżnicy. 

2.2.8. Samozamykacz  

Samozamykacz hydrauliczny z drążkiem i tłokiem, zamocowany  w grubości drzwi lub w górnej poprzeczce ościeżnicy 

w zamocowaniu odwrotnym, z utwierdzeniem ramienia prowadnicy. Siła zamykania regulowana wkrętem nastawnym 

w sposób ciągły, także po zainstalowaniu.  

Wielostopniowy proces zmykania drzwi od momentu otwarcia. 

Szybkość zamykania zaraz po otwarciu od 120° do 7°, i pod koniec od  7° do 0°, regulowana w sposób ciągły przez 

zawór. 

Zawór nadciśnienia, o przepływie hydrauliczno-cieplnym stałym. 

Ramię prowadnicy utwierdzone, z ogranicznikiem otwarcia od 80° do 120°, z amortyzatorem stopniowym. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 

elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB  

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 

dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do 

zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 

bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-

71/6113-46 

do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania 

wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. rozwiązań systemowych producenta np. 

firmy Pilkington   

Do stolarki aluminiowej należy stosować szybę bezpieczną - Szkło bezpieczne np. Optifloat 10 mm ( dop. opcja Argon 

16 mm) lub  Optitherm SN (wariantowo K Glass)  współczynnik izolacyjności cieplnej U min. = 1,1 [W/ m
2 
° K] 



2.7 uszczelki 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i sieciowanie podłużne przed 

nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od celu użytkowania 

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem. 

2.8 Profile aluminiowe  

Kształtowniki aluminiowe. 

Kształtowniki aluminiowe stosowane do wykonywania okien, drzwi  i segmentów ścian  powinny być wykonane ze 

stopu EN AW-6063 wg PN-EN 573:1998, stan T6 wg PN-EN 515:1996. Kształtowniki powinny spełniać 

wymagania określone w PN-EN 755-1:2001 i PN-EN 755-2:2001. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-EN 

755-9:2002(U). 

Kształtowniki termoizolowane powinny być połączone przekładkami termicznymi z 

poliamidu  zbrojonego włóknem szklanym w ilości 25%. 

Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach - 15°C (± 3°C), +20°C 

(± 3°C) i +70°C (± 3°C) powinna być nie mniejsza niż: 

- 24 N/mm – przy ścinaniu, 

- 12 N/mm – przy rozciąganiu. 

Powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami dekoracyjno-ochronnymi, 

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi. 

Powłoki tlenkowe anodowe powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000 – nie mniejsza  

niż 20 μm, 

- wygląd zewnętrzny – zgodny z PN-80/H-97023, 

- stopień uszczelnienia powłoki wg PN-90/H-04606/02 – wartość impedancji większa niż 10 kΩ, 

- odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03 - stan powłoki bez zmian po 20 

cyklach działania w temperaturze 35°C mgły solnej (tj. 5% roztworu NaCl z dodatkiem 

kwasu octowego dla uzyskania pH = 3,2 ± 0,1) – jeden cykl działania mgły solnej 

obejmuje: 6 h rozpylania roztworu, 18 h przerwa lub stan powłoki bez zmian po 6 dniach 

zanurzenia próbek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru i kwasu 

octowego. 

Powłoki poliestrowe proszkowe powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000 – nie mniejsza niż 60 μm, 

- twardość względna oznaczana wg PN-EN ISO 1522:2001 – nie mniej niż 0,7, 

- odporność na odrywanie od podłoża oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999 – stopień 0, 

- odporność na działanie mgły solnej oznaczana wg PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001 – stan 

powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 

- odporność na działanie wody destylowanej oznaczana wg PN-EN ISO 2812-2:2001 – 

stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23°C i 

40°C, 

- odporność na działanie cieczy oznaczana wg PN-EN ISO 2812-1:2001 – stan powłoki 

bez zmian po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 i 5% 

CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4, 

1% NH4OH i 3% NaCl. 



Ościeżnice, skrzydła, szprosy i progi drzwi oraz ramiaki, słupki i poprzeczki segmentów 

ścian  wykonywane są z kształtowników składających się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką 

termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone  przed 

korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi, 

Profile ościeżnicy i skrzydła drzwiowego są skręcane w narożach za pomocą stalowych 

wkrętów i aluminiowych narożników odlewanych. Połączenia te są uszczelniane masą 

. Profile ścian są łączone za pomocą stalowych wkrętów i aluminiowych kostek połączeniowych.  

Zamek  wpuszczany z ryglem zapadkowym 

2.10 Drzwi aluminiowe  

Płyta drzwiowa o grubości 45mm z krawędziami ukształtowanymi z dwóch stron. Blacha o grubości 0.88mm, 

usztywnienie płaskownikami. Izolacja z płyty mineralnej. Atest pożarowy na 60 min powstrzymania ognia. Płyta 

drzwiowa i odrzwia ocynkowane ogniowo i zagruntowane. 

Kolor zgodny z z PB 

2.11 Profile PCV  

Należy zachować geometrię i podział okien jak w PB.  

Profil  pięciokomorowy ,profil wzmocniony  stalą ocynkowaną  

odporność na przenikanie wody opadowej (600-1200  Pa)  

współczynnik izolacyjności cieplnej ( profil+ szyba) U  = 1,9 [W/ m
2 
° K] 

współczynnik izolacyjności akustycznej ( profil+ szyba)  min.= 38 [dB] 

kolor profilu – wg. dokumentacji PB 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. 



Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.3 Osadzanie stolarki drzwiowej 

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. 

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanego montażu. 

8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej stolarki 

- poprawność wykonania montażu  

W wyniku odbioru należy: 

- porządzić częściowy protokół odbioru robót 

  - dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z SST i  PB 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 



- dostawę i wykonanie montażu stolarki 

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

- uporządkowanie terenu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

Instrukcje montażu producenta stolarki. 

454.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1 TYNKI 

1.Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki wewnętrzne 

Tynki cementowo-wapienne 

Suche tynki 

Okładziny ścienne wewnętrzne. 

Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

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

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 



średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Materiały do suchych tynków 

2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.5 Tynk ozdobny wewnętrzny 

Tynk ze sztucznej żywicy na bazie dyspersji. Dyspersja kopolimeru octanu winylu, nieorganicznych pigmentów, 

węglanu wapnia, dwutlenku krzemu talku, wody, dodatków i konserwantów.  

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 



W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 

lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w 

tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych 

do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do 

używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 

wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.5 Kryteria oceny jakości i odbioru 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.6 Wykonanie tynków ozdobnych 

Właściwości podłoża 

Podłoża muszą być równe, nośne, czyste i suche. Luźne cząstki tynku należy usunąć. Nowe tynki podstawowe 

pozostawić do stwardnienia przynajmniej 14 dni. 

Przygotowanie materiału 

Po ewentualnym dostosowaniu konsystencji do potrzeb gotowy do użytku. Dostosowanie konsystencji może się odbyć 

przy pomocy max 2% wody. Dodatek wody jest zależny od podłoża. Przed użyciem  dobrze wymieszać.  

Nakładanie  

Naciąga się równomiernie przy pomocy nierdzewnej pacy. Nadawanie struktury  odbywa się też pacą nierdzewną oraz 



pacą plastikową.. Nadawanie struktury . Modelowanie  odbywa się różnymi narzędziami, w zależności od struktury 

(pacą, szczotką , wałkiem strukturowym , kielnią szpachelką, gąbką, itp.).  

Wskazówka 

1. Należy uważać aby przy obróbce  powietrze, nie dostawało się do tynku. Może to bowiem prowadzić (np. na 

mało wsiąkliwych podłożach) do powstawania pęcherzy. Tworzeniu się pęcherzy można zapobiec przez 

naciskanie gąbką powierzchni.  

2. Nie stosować do modelowania zbyt mokrych narzędzi. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo powstawania plam. 

Temperatura obróbki. Najniższa temperatura przerobu i podłoża wynosi +5°C.  

Schnięcie 

Schnie czysto fizycznie poprzez odparowanie wody. Przy wysokiej wilgotności względnej powietrza i /lub niskiej 

temperaturze schnięcie trwa dłużej. Przy temperaturze powietrza +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%:  

 po ok. 6 godz. można tynku dotykać  

 po ok. 24 godz. można ponownie go powlekać  

 przeschniecie całkowite następuje po ok. 14 dniach ( w zależności od uziarnienia i grubości warstwy). 

Środki ochronne Nie są wymagane specjalne środki ochronne ( np. do dróg oddechowych, itp.)  

 

5.7 Gładzie : Roboty wykonywać z rusztowań warszawskich.  Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach 

przewodów instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujące. Osadzamy drobne elementy ślusarskie (kratki 

wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknięć, kotwy montażowe odbojnic). Stanowisko robocze po 

wykonaniu robót oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować 

zabezpieczenia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 mb i nie 

większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 

jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 Suche tynki 

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

przygotowanie podłoża, 

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

uporządkowanie miejsca pracy. 



10.  Przepisy związane 

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-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

454-2 Okładziny ceramiczne  

1.1 Przedmiot SST    

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w  pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 licowanie ścian płytkami. 

 ułożenie płytek na posadzkach 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Płytki ceramiczne  wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca Projektanta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

gres szkliwony 

faktura - polerowana, naturalna 

Ścieralność wgłębna w mm3 – 116,7 

ścieralność powierzchniowa (klasa) – 8  



twardość (skala Mosha) -43 

wytrzymałość na zginanie (Mpa) – min 45  

nasiąkliwość (%) -< 0,05  

Kolorystykę ceramiki przyjąć zgodnie z Projektem budowlanym oraz ostatecznymi 

wytycznymi Inwestora.   

2.2 Zaprawa klejowa 

2.3 Zaprawa fugowa 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani, pod 

warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne z wymienionymi oraz będą spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach 

budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 

niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej. 

Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla 

danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża 

pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 

armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 

ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 

skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   



Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, 

na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy 

nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas 

korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie 

można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę 

wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać 

używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac nalezy stosować 

odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroznikowe i wykończeniowe 

PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach 

stosować elementy narożne systemowe. 

6, Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).      

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanej okładziny. 

8. Odbiór robót. 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 -  dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB. 

9. Płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 

- wykonanie  wszystkich ww. czynności 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 

10. Przepisy związane 

 

PN-75/B-10121                                Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 



     szkliwionych. 

454-3  ROBOTY MALARSKIE 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-  robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.2. Środki gruntujące 

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5
0
C. 

5. Wykonanie robót 



Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 

zaprawą cementowo-wapienną. 

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

-  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 

ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

- Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po 

wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 



- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

- . Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanej malatury. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 

drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną 

do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 



- wykonanie ww. czynności  

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

 uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

454 – 4  POSADZKI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym :    

- warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

- warstwa wyrównawcza grubości 5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i   

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 

oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki właściwe. 

 Wykładzina zgrzewana antypoślizgowa winylowa  z wykonaniem cokołów z materiału użytego na posadzkę i 

wyrobieniem narożników. 

 Podłoga sportowa 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

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

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  



2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5. Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający tworzeniu się pęcherzy 

na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże np. 

Atlas Uni-Grunt Plus, emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, 

w suchych warunkach w temperaturze powyżej 5
0
C, chronić przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku 

wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i 

skontaktować się z lekarzem.   

2.6.Wykładzina PCV 

Wykładzina winylowa  homogeniczna, jednowarstwowa grubości 2 mm(EN 428), warstwa użytkowa 2 mm (EN 429), 

powierzchnia zabezpieczona poliuretanem – PUR Reinforced, ścieralność </= 0,15 mm Grupa P (Norma EN 660), 

pozostałość odkształcenia </= 0,03 mm (Norma EN 433), odporność chemiczna – dobra (Norma EN 423), klasa 

użytkowa – Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemysłowe (Norma 685), klasa ogniotrwałości – trudnozapalna (PN-B-

02854), M3 (NF P92506), absorpcja akustyczna – DL(w) 4 dB (ISO 717/2), właściwości antyelektrostatyczne </= 2Kv 

(EN 1815), 10
10

 Ohm (EN 1081), przewodzenie ciepła 0,0095 K/W m² (EN 12524),odporność na ścieranie przez 

meble na kółkach – odporna R/>2,4 (EN 985). 

2.7 Podłoga sportowa 

Podłoga sportowa kombi – elastyczna o nawierzchni wykonanej z wykładziny PCV położona na ślepej podłodze i 

pojedynczym ruszcie drewnianym   

Wg. rozwiązania systemowego wybranego dostawcy.  

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 

warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach 

budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 



MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 

niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m
3
. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem 

i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 

nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją 

    - Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku  

     wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć, 

   - Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani 

zagęszczać, 

   - Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem 

     jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, 

     poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej 

     jednak niż po 6 godzinach od nałożenia emulsji.  

         - Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 



Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać 

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

Aprobaty techniczne oraz instrukcje producentów/ dostawców wybranego rozwiązani 

 

454-5  ELEWACJA 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem  elewacji – docieplenie metodą lekko-mokrą,  

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

-  docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą, 

2. Materiały 

2.1 Styropian FS-15 gr. 12 cm, 

2.2 Emulsja gruntująca  

 jest impregnatem  przeznaczonym do gruntowania  i wzmacniania wszystkichnasiąkliwych, nadmiernie 



chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-

kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z 

cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest 

doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, 

posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Nadaje się także do gruntowania płyt 

paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć 

również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach -poprawia odpomość wylewki na pylenie i 

ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi należy gruntować, stosując 

się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji  można używać na suchym podłożu, 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

2.3 Zaprawa wyrównująca np. Atlas 

przeznaczona jest do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem 

okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych 

podkładów podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża 

o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub podłóg, należy 

użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w przypadku ścian - zapraw tynkarskich , w przypadku podłóg -

podkładu  lub podkładów samopoziomujących ). Podłoże dla  może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, 

beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 

tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Jako uniwersalna zaprawa budowlana znajduje 

również zastosowanie przy murowaniu. Można jej żywać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o 

grubości 2-15 mm. 

2.4 Zaprawa klejąca np. Atlas Stopter K-20  

 jest cementowy zaprawą klejącą,, przeznaczoną, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy 

zbrojonej w systemach ociepleń . Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej 

renowacji starych tynków. ATLAS STOPTER K-20 może być stosowany na typowych podłożach mineralnych takich, 

jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych 

powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź 

wapienno-piaskowych. Nadaje się również na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z farby 

elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy  można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

2.5 Dyble z tworzywa sztucznego 

2.6 Siatka zbrojąca 

2.7 Podkład tynkarski np. Atlas Cermit 

 jest podkładową masą tynkarską przeznaczoną do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych 

tynków mineralnych , żywicznych oraz tynków gipsowych.  jest uniwersalnym środkiem gruntująjcym na wszystkie 

rodzaje podłoży. Można go stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na 

płytach gipsowo-kartonowych, a także na podłożach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. sciany i stropy betonowe, 

płyty OSB).  stanowi też nieodłączny element bezspoinowych systemów ociepleń budynków  . Przez okres 6 miesięcy 

ATLAS CERMIT może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ociepleń (zanim naniesiona zostanie 

warstwa wykończeniowa z tynku cienkowarstwowego). Moze być używany wewnątrz i na zewnątrz. 

2.8 Tynk mineralny np. Atlas Cermit SN i DR 

 jest szlachetną, cienkowarstwową mineralną zaprawą tynkarską przeznaczoną, do ręcznego wykonywania tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych.  można układać na wszystkich równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki 



cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych systemów 

ociepleń budynków  

2.9 Farba emulsyjna np. Atlas Certon 

 jest suchą farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, 

cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, tynków i gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, a 

także tapet papierowych. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, cegieł, bloczków, 

pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farba  może być wykorzystywana 

do malowania pierwotnego i renowacyjnego starych, mocno przylegających powłok malarskich. Stosuje się ją, do 

wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych. Można jej używać na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na 

ścianach i sufitach). 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani, pod 

warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne do wymienionych oraz będą spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

3. Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania warszawskie oraz : 

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6. pion 7. łata 

aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 1 1 .  ołówek stolarski 12. nożyk 

metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16. młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 

19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace 

stalowe gładkie 25. pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28. 

uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryżowa 

33. taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pistolet do 

silikonów 

4. Transport 

Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny .pionowy 

wyciągiem Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić 

przed wilgocią, Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

UWAGA 

Należy chronić oczy . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi! 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Przed  przystąpieniem  do właściwego docieplania,  czyli  mocowania termoizolacji,  należy  nie tylko odpowiednio   

przygotować   podłoże,   ale  także  zdemontować  na  czas   robot  wszystkie  elementy utrudniające lub też wręcz 

uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać 

też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek 

blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy 

mocowane do elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. System    

można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie 



wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.   Podłoże  powinno  być  nośne,   stabilne,   czyste   

i  o  niewielkim  stopniu  chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu 

osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej.  

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy  poprzez  wykonanie  

próby  przyklejania  styropianu.   Na  przygotowane (oczyszczoną  wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy 

przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania należy 

użyć zaprawy klejącej , nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 

dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki 

styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych   .W przypadku podłoża 

mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie 

ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je 

uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże 

rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy 

zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno 

związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności  kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie 

podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 

wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi,osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża 

problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 

zagruntowanie emulsją  

Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego.  

W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być więc 

zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka 

ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć 

chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące .Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika 

silnie w  podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych 

warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź 

wyrównać występujące w nim zagłębienia. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędz i systemu ocieplajajcego zaleca się stosowanie 

tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu.  

Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi 

kołkami rozporowymi. 

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską 

zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką 

należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich oscieznicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk 

ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli 

na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakul, to należy je 

usunąć. 

Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą 

dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu 

pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, posługując się 



izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód 

elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę 

elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony 

przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie 

dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej  siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana do 

wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. Podłożona 

pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 

5.2 Przyklejanie płyt styropianowych 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju  Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka 

(25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 

W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. 

metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoża 

powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 

Zaprawy klejące  należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne 

będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i oczywiście sama zaprawa klejąca. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 

spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Na pierwszej płycie. Warto odznaczyć na płycie obszar jej wysunięcia 

poza narożnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy (zaprawa klejąca nie może znajdować się w spoinach 

między płytami).Zaprawę klejącą nakłada się na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 

powierzchni nanosimy 6 - 8  placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni 

płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa 

nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany 

w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, 

przy pomocy poziomicy, należy kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w  

poziomie .Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Żeby uzyskać mijankowy układ płyt w 

kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika 

(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty styropianowe można przecisnąć piła, drobnoząbkową.  

Zaprawę klejąca, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilości placków. 

Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do juz przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach 

styku. Cały czas należy kontrolować poziomica. pion  i  poziom  przyklejanych  płyt. W przypadku  dodatkowego  

mocowania  płyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich 

znalazły się w 

miejscach późniejszych kotków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. W celu uzyskania 

równej płaszczyzny bez uskoków, należy szczególnie starannie dobijać płyty w miejscach ich styku. 

Przed przyklejeniem płyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej , dolna jej krawędź powinna być 

zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym celu na ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę 

klejąca na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. 

Pasek siatki powinien mieć taką szerokość, by po owinięciu nią styropianu zarówno pod płytą jak i na niej znajdowało się 

co najmniej 15 cm siatki. 



Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki na ościeżach drzwiowych i 

okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być powiększona o szerokość ościeża. Siatka ta po 

zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza narożnik. Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W 

taki sam sposób należy wkleić siatkę na ościeżu dolnym pod oknem. 

Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. 

Jeżeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , należy po przyłożeniu płyty na sucho odmierzyć i zaznaczyć 

ołówkiem linię cięcia. Należy tez zaznaczyć linię cięcia płyty w narożniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty 

odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroża, wygodnie jest oznaczyć 

strefę, na której nie może znaleźć się zaprawa klejąca. Po nałożeniu na styropian zaprawy klejącej, zgodnie z wcześniej 

podanymi zasadami, należy ją przyłożyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długa. pacą pamiętając o ustawicznej 

kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. 

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości  

styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w 

naszym przypadku jest to styropian o grubości 3 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm wyższa niż 

głębokość ościeża. Płyty styropianowe o małej grubości można przecinać poprzez nacięcie ostrym nożem i przełamać 

wzdłuż nacięcia właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany można prawidłowo oznaczyć 

dopiero po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę styropianowa. 

przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. 

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego należy odmierzyć jego położenie 

względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu, należy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej 

ościeże. Punkt przejścia przez izolację należy nanieść na płytę styropianu, która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór 

na przewód można wykonać np. śrubokrętem. Po nałożeniuna płytę zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór 

przewodu, należy dokładnie docisnąć ją do ściany,zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. Przed przyklejeniem 

styropianu w narożniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarów, należy wycisnąć zbędny fragment. Styropian 

powinien przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek równy grubości styropianu docieplającego ościeże i 

warstwy kleju, jaka się 

znajdzie pod nim. Cały czas należy kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to 

długą (2 m) łatą przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłożeniu obudowy puszki 

elektrycznej i jej odrysowaniu, należy wyciąć w styropianie gniazdo na całejgłębokości izolacji. Obudowę puszki można 

wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski styropianu ocieplające ościeża , nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy 

pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. Pasek styropianu z nałożonym 

klejem należy wsunąć pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich docisnąć. 

Ponieważ pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna pozostac szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak był docięty pasek cieńszego 

styropianu), należy paca. stalowa. dociągnąć do tylu styropianu wklejona. wcześniej w ościeże siatkę zbrojącą. W taki sam sposób 

należywkleić styropian rownież w ościeża pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem izolacji w ościeżu pod oknem, należy 

zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej zaprawą wyrównującą  . 

Umocowanym do pacy papierem ściernym, należy przeszlifować ewentualne nierówności na stykach styropianu. Przykładając 

do ościeża podokiennego płytę styropianu, należy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska 

powinna być o ok. 0,5 cm mniejsza niż głębokość ościeża. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później 

wypleniona trwale plastyczna. masa. uszczelniającą.. Zaprawę klejąca. nanosi się na krawędź płyty od strony ościeżnicy. Ze 

względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeża, klej można nałożyć pacą zębatą bezpośrednio na podłoże, 

zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty styropianu. Po przyłożeniu styropianu do podłoża, należy dokładnie go docisnąć 



pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje czystość styku płyt. Paca. lub kielnia. należy dociągnąć siatkę zbrojącą do 

posmarowanej klejem krawędzi styropianu. Wcześniej siatka zbrojąca została przyklejona do ościeża. W ten sposób na 

styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałożeniu warstwy zaprawy klejącej na styropian, zatapia 

się w niej siatkę zbrojąca.. Wyciśnięty spod siatki klej należy dokładnie zaszpachlować przy pomocy pacy gładkiej.  

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować paca. z papierem ściernym. Pozwoli to na 

uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, 

otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), musza. Być 

zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość 

narożnika. Narożnik ochronny z blachy aluminiowej można przeciąć nożycami do blachy. Narożnik musi być osadzony na 

styropianie pod siatka. zbrojącą W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielka. ilość kleju na całej długości po 

obu stronach naroża. Narożnik aluminiowy należy zatopić w świeżo nałożonej zaprawie klejącej . Długa poziomnica pozwoli 

ustawić go w idealnym pionie. Zamontowany narożnik niezabezpieczający należy zaszpachlować zaprawa.  używając 

gładkiej pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół otworu drzwiowego. Dalsze 

prace przy narożnikach można prowadzić po 

związaniu zaprawy. Kiedy narożniki ochronne zostana. juz dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej, 

należy na ościeże i przyległy fragment ściany nanieść klej  i wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie zawija się 

siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej zatapiaj ją w swieżym kleju. Pacę nalezy prowadzid w kierunku od narożnika 

na zewnatrz. Przy pomocy kielni narożnej można w prosty sposób idealnie "wyprowadzić" krawędzie narożników . 

Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzid do 

pojawienia się ukośnych pęknięć w plaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie 

przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 

45 stopni. Zaprawę klejąca. nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży.  

Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładka. paca. stalowa.. W ten sposób 

dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Po związaniu zaprawy klejącej w warstwie zbrojonej pod 

oknem, wytworzona. wcześniej szczelinę dylatacyjna. należy wypełnić uszczelniająca. masa. trwale plastyczna.. W ten 

sposób zostaje wytworzone elastyczne połączenie docieplenia ze stolarka. okienna. oraz uszczelnienie styku przed 

penetracja. wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej 

aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większa. od 

głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość 

podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na 

wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po 

ustabilizowaniu obróbki podcina się ostryrm nożem styropian na styku z blachą Rozprężony styropian stworzy nawis na 

szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić 

kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i poziomie 

(górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizujajcego narożniki należy owinąć siatką zatapiając ją w 

nałożoną na styropian zaprawę klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. Równy kształt naroża łatwiej będzie uzyskać, 

posługując się kielnią narożną. Przyklejąc płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać o to, 

aby zachodziły one na izolację termiczną stropu lub dachu na wyśokosć równą grubości płyty tejże izolacji. Jeżeli 

styropian będzie sięgał powyżej elementów konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina się w styropianie po ich 

wcześniejszym dokłednym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupełnia się odpowiednio dociętym styropianem. W 

ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jeżeli pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami 

styropianu powstaty szczeliny, należy wypełnić je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku małych 



szczelin, w które trudno jest wcisnąć styropian, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie styropianem, stosując 

metodę "na wcisk" bez zaprawy klejajcej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą aluminiową 

można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Aby  kontrolować powierzchnię, też należy 

przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu musza, być 

przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywna, pacę. Czynnosć ta jest niezmiernie istotna, poniewaz 

cienkie warstwy wykortczeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierównosci. Narożniki zewnętrze 

budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy 

perforowanej lub PCV. Kątowniki z aluminium docina się do właściwej długości nożycami do blachy tak, aby nie 

zdeformować docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, 

ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować 

cienką warstwą zaprawy klejącej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 

5.3 Kołkowanie styropianu 

W zależnosci od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego 

mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku 

dodatkowego mocowania styropianu kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 

styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glębokość otworu powinna być o 1 

cm większa od długosci kołka. llość kołków powinna  być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. 

na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w 

otworze, dobijajac go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierajace. Jeżeli wystąpią 

trudnosci z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębic otwór i ponownie wbić trzpień. 

Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierajajcych. Przy prawidłowo osadzonych 

kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję co do koniecznosci 

wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunkow technicznych / 

podłoże , strefa klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych /. 

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 

styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli 

jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, 

nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni 

docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona 

izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i 

wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę 

zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń 

termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 

zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. 

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej 

grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone 

na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i 

balkonach, powinny być 

wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z 

widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do 



nakładanego później tynku . Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku,  zmniejsza jej  

nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu 

robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, 

być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną 

pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po 

nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ja. zębatą 

stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metoda. zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 

ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić 

do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

 5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 

temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 

wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.  może służyć jako tymczasowa 

warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się 

deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony 

narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 

Przed narzuceniem ZAPRAWAY TYNKARSKIEJ  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i 

wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą 

drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić 

z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i 

usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk 

szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym 

papierem ściernym. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę 

pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w 

szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje 

ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukeji dachu, należy uszczelnić 

silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w 

sposób elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem 

również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy 

trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 

5.5 Nakładanie tynków szlachetnych 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami 

okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 

drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich 

jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 



nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji. 

5.6 Malowanie farbami akrylowymi 

Farbę  należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. Malowanie 

można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w 

zależnosci od chłonności i struktury podłoża. W przypadku  malowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę należy 

wykonywać farbą rozcieńczoną. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci 

nierozcieńczonej. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 

powierzehnię należy prowadzić w sposób ciągly (stosujac technologię "mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy. 

Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed 

bezposrednim nastonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Kolejną warstwę można nakładać po 

całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek 

nakładania. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotnosci względnej powietrza wynosi od ok. 

2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej 

dacie produkcji.  

5.7 Ustawienie rusztowań oraz daszków zabezpieczających 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji 

rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez 

oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, 

ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  

d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 

mniejsze niż: 

- 2 m dla linii NN, 

- 5 m dla linii WN do 15 kV, 

- 10 m dla linii WN do 30 kV, 

- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.  

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne 

jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. 

Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy 

najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z 



postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia 

piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia 

piorunochronnego budowli. 

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 

atmosferycznych. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur spłaszczonych na 

końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie 

wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody 

należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm 

lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i 

zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między 

uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących 

się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być 

wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć 

daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego 

zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót 

montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na:  

 sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  

1. odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25 mm dla 

rusztowania o H > 10 m  

2. odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10 mm,  

 sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni 1 

:10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo,  

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  

 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,  

 sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

 sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić 

przyrządami pomiarowymi,  



 sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,  

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania 

przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

a) przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

b) przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-

technicznego,  

c) przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 

brygadzisty użytkującego.  

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 

Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań 

zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których należy wykonać 

specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma 

dokonująca montażu rusztowań. 

6. Kontrola jakości 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m.Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 

nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostałymi opisanymi 

warstwami. 

8. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować 

prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość 

wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza 

wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 

projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności  

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

http://www.domena.katowice.pl/inne/download.htm


PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 

454-6  MONTAŻ ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykon ania i odbioru robót polegających 

na montażu elementów ślusarskich.  

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu: 

- pochwytów ze stali nierdzewnej, 

- barierek ze stali nierdzewnej, 

- drabin dachowych, 

- kraty stalowe siatkowane, 

- zadaszenia z wypełnieniem poliwęglanowym, 

- konstrukcje ażurowa  drewniana nad wejściem, 

- platforma podnośnikowa dla osób niepełnosprawnych, 

2. Materiały 

2.1 Elementy ślusarskie 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone, 

wyposażone w uchwyty montażowe: 

pochwyty ze stali nierdzewnej RS40, 

barierki ze stali nierdzewnej, 

barierki ze stali nierdzewnej szklone ze szkłem bezpiecznym; 

Elementy wykonane wg PB. 

2.2 Kraty stalowe, osiatkowane  

2.3 Konstrukcja ażurowa, z drewna klejonego montowana nad wejściem. 

2.4 Platforma transportowa, pionowa dla niepełnosprawnych, 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani, pod 

warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne do wymienionych oraz będą spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie robót. 



5.1 Warunki ogólne 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– możliwość mocowania elementów do ścian, 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST -Malowanie  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne wymagania ST  

6.2 Sprawdzeniu podlegają: 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności Inwestora i 

Architekta. 

Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prób. 

Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i odpowiedzialność Generalnego 

Wykonawcy. 

Szczegółowy program  prób zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę i przedłożony do akceptacji  

Architektowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób. 

Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę odbioru na placu budowy, 

przed montażem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego montażu. 

8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej ślusarki 

- poprawność wykonania montażu  

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST i PB 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

 



 


