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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych wykonaniem robót remontowych w budynku Gimnazjum nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie w zakresie  poprawy bezpieczeństwa pożarowego  
oraz termoizolacji poddasza. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST oraz opis zało żenia inwestycyjnego 
Przedmiotem robót jest wykonanie robót remontowych w budynku Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Wejherowie w zakresie  poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz termoizolacji 
poddasza. 

W zakres robót wchodzą: 
1. Wykonanie wewnętrznych ścian działowych murowanych oraz ścian w systemie suchej 

zabudowy. 
2. Wykonanie sufitów podwieszanych. 
3.   Montaż drzwi przeciwpożarowych. 
4.   Wykonanie robót tynkarskich i malarskich.  
5.   Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w  ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

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

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkownika w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 
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1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z zalączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarow, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocene techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we 
wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dn.15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.42 
z poźn.zm.) 

1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 

1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdow obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.24. rejestrze obmiarow – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych 
badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa  
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostaly określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej 

1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 

1.4.41. Zarządzającymi realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz a ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy      
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót, lub przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, późn. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pisku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót – Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakości w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy, dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania – tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 



8 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru – w terminie, przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót, zostaną – jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach, sformułowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektową, ST. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym – termin i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót – z częstotliwością, 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań – Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót – ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w ten sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewniania jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST a podstawie wyników badań, 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i powadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu – zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98). 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
      - Polska Normą lub 
      - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono     
      Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją kreśloną w pkt.1 i które    
       spełniają wymogi ST 
3.    znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu    
       MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99) 

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

I. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okres gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 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 Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane, dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane, dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań – z 
podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli – z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy – będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

II. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postepu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

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

IV. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych w punktach I – III – następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
V. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót, podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione w/g ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie, określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami, określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt – wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo ich 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności w/g norm, 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorow robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robot oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową. ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku  wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ) 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ) 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

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

powykonawczej. 
W przypadku, gdy – wg komisji – roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru, ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

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

9.3 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę a jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót, wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota), podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
10 PRZYPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 
1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 
r. Nr 10 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838  późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

 I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA MONTAŻU 
ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ (CPV 45421100-5) 
 
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA OKŁADZIN I 
ŚCIAN Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (KOD CPV 45410000-4 )   
       
 
3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA ROBÓT 

TYNKARSKICH WEWNĘTRZNYCH (CPV 45410000)  
 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA ROBÓT 
    MALARSKICH (CPV 45442100 i 45442110) POWŁOKI MA LARSKIE 
WEWNĘTRZNE 
 
5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA 

WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ Z WEŁNY  
MINERALNEJ (CPV 45321000) 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. MONTA Ż ŚLUSARKI 
ALUMINIOWEJ (CPV 45421100-5)  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu drzwi i naświetli aluminiowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa dokumentacja  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 i montażu drzwi i naświetli aluminiowych.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność ze Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną  wraz z okuciami.  
2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania ślusarki aluminiowej muszą posiadać aprobaty 

techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie.   
2.3. Wymagania dla drzwi i naświetli aluminiowo-szklanych: 
- drzwi aluminiowo – szklane klasy EI30, dwuskrzydłowe:  szklenie – szkło zespolone, 

bezpieczne klasy P4, drzwi wyposażone w samozamykacze, chwytaki elektromagnetyczne 
- naświetle aluminiowo-szklane klasy EI60:  szklenie – zespolone, bezpieczne klasy P4 
- ramy skrzydeł i ościeżnic z profili aluminiowych 
- ramy skrzydeł i ościeżnic lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7040 
- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie drzwi: klasy 6 
- drzwi powinny posiadać zamek z wkładką z trzema kluczami 
- każde skrzydło drzwiowe powinno posiadać samozamykacz z blokadą położenia 
- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE 

do stosowania w budownictwie 
- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej z natury 
na placu budowy 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru robót budowlanych. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Warunki montażu okien i drzwi aluminiowych.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac poprzez:  
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania;  
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;  
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją obiektu;  
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Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, gdy możliwe jest obciążenie części 
nośnych obiektu.  
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
5.4. Technologia montażu.  
Do mocowania okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby  
uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi za pomocą:  

- kołków wstrzeliwanych  
- kołków rozporowych  
- kotew stalowych,  

Odpowiednio do rodzaju konstrukcji, w jakiej wykonany jest otwór, zamocowanie powinno zapewniać 
przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na 
konstrukcję budynku.  Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż 
okien i drzwi po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe 
jest  również zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. Przed przystąpieniem do osadzania 
okien lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżach płaszczyznę zamocowania elementu. Ościeżnice okien 
i drzwi aluminiowych należy zamocować w ościeżach w miejscach gdzie występują siły pochodzące z 
obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 
– 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm . Punkty mocowania należy 
ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżach należy 
osadzić kołki rozporowe.  
Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość kołka osadzonego w ścianie. Osadzone w 
ościeżach okna i drzwi aluminiowe powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym 
materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla ślusarki drzwiowej . 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.  
- sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,  
- sprawdzeniu stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),  
- sprawdzeniu stanów powłok wykończeniowych profili,  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej ślusarki w świetle ościeżnic.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez Inspektora 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 6. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa 
PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa 
PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa 
PN-80/M-02138 – dopuszczalne odchyłki ślusarki aluminiowej 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA OKŁADZIN 
I ŚCIAN Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
      (KOD CPV 45410000-4)  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 
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. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 
Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności, 
Ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych ażurowej konstrukcji ścian, 
zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania 
zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
1.Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 
2.Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 75x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 750x0,60 
3. Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
-łączniki wzdłużne, 
-uchwyty bezpośrednie długie, 
-uchwyty bezpośrednie krótkie, 
-kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
-kołki szybkiego montażu, 
-kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
4.Inne akcesoria 



18 
 

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
-taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych, 
-uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 
mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
5. Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
producentów. 
6. Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
7. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
producentów dla poszczególnych wyrobów. 
8. Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji 
technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub Żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-nazwę i adres producenta, 
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-datę produkcji i nr partii, 
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-wymiary, 
-liczbę sztuk w pakiecie, 
-numer aprobaty technicznej, 
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty 
taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montaŻowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 
ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy 
strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 
zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 
wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
-styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
-przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 
zbliżonej do połowy długości płyty, 
-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
-jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
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1.Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
2. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementównośnych 
w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana 
jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu,  lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej 
warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty 
o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 
płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
5.6. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 
spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-wymiary (zgodnie z tolerancją), 
-wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
-występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 
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być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-rodzaj zastosowanych materiałów, 
-przygotowanie podłoża, 
-prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przycinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji pionowego  poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 

niż  2 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 

2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
i ogółem nie więcej niż 

3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 

3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 
-roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
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PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 
3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA ROBÓT 
TYNKARSKICH WEWNĘTRZNYCH (CPV 45410000)  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe kat. III wewnętrze cementowo-wapienne, których dotyczy 
specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie 
PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-7O/B-10100 p. 3.1.1. 
Tynki gipsowe na tynkach wewnętrznych. 
Tynki mineralne, cienkowarstwowe. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
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- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej 
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 
lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1 .5. 
2. MATERIAŁY 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, akrylowe lub silikonowe tynki 
zewnętrzne, farby do malowania wewnętrznego i elewacyjne dające powlokę otwarta na 
dyfuzę pary wodnej. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 (kod 
45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-9O/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane zwykłe". 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
normy PN-B-19701;1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 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 objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie znormą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 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. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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". 
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. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach z wyrobów ceramicznych 
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 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych 
Tynki trójwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi. Bezpośrednio na podłoże nanosi 
się obrzutkę natryskowa, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. 
Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. 
Podczas narzucania kielnia podciągana jest energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka 
natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby 
woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko. W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje 
się obrzutkę natryskową na wpół kryjącą, w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka 
natryskowa musi być kryjąca. Pod stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża 
przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka 
sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu obrzutki 
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pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem. Rodzaj 
obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża. 
Na podłożach ceramicznych, z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje 
się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. -cementowo-wapienne: do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 
(cement: ciasto wapienne: piasek ), do tynków zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do tynków 
narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4, Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasów lub listew. Ściągając je 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8 do 15 mm. 
Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
dla tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę 
gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut 
Na gładzie mogą być stosowane zaprawy: 
- cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 
(cement: ciasto wapienne: piasek ), w tynkach narażonych za zawilgocenie1:1:2. 
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 
Tynki trójwarstwowe kat .III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą lub 
styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny 
o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Powierzchnie tynków powinny 
tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według obrysu podanego w 
dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku 
do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm 
Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.  
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
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udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów 
należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych 
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy użyte do 
wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać 
wymagania następujących norm: 
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
-Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom 
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: 
obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej 
powierzchni należy stosować piasek odmiany III. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane 
laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po 
odgłosie należy ustalać, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 
(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności 
tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do 
podłoży z bloków betonowych wg normy PN-70/B-10100 - Dopuszczalne odchylenia od jakości 
tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo--wapiennych, wapiennych i gipsowych) 
wg PN-70/B10100 
-Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej dla tynków kat. III- 
Nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m -Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż2 mm na 1 m nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3.5 m 
wysokości 
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m, nie więcej 
ogółem niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki ) 
-Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 
mm na 1 m 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Otynkowane naroża powinny 
być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy 
ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk 
narożnikami z blachy ocynkowanej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich 
jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość tynków w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze . 
8. ODBlÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpie niem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 
6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, 
belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych 
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk może być 
odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie będzie przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
-wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
Ponownego odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
  
4.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA ROBÓT 
MALARSKICH (CPV 45442100 i 45442110) POWŁOKI MALARS KIE  
WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania odbioru 
robót malarskich wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Powłoki malarskie wykonywane na różnym podłożu wewnątrz  budynku przy użyciu różnych farb, 
lakierów i emalii. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 
Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie dotyczą rusztowań, pomostów roboczych i 
innych pomocniczych urządzeń budowlanych. 
1.4. Podstawowe określenia 
Oznaczenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 
zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów),który po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 (kod 
45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2.Materiały do malowania wnętrz budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
- farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 
które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane 
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PNC-81800:1998. 
- lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, · środki gruntujące, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 
"Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania powłok malarskich zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania powłok malarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- pędzle 
- wałki malarskie 
- wiadra budowlane 
- taśmy malarskie 
- rynienki 
- kratki malarskie 
- mieszadła do farb 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Farby i lakiery można przewozić w pojemnikach stalowych lub z PCV 
- Farby i lakiery można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST" Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Podłoża pod malowanie 
5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
- nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 
- beton, 
- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowowapienny, gipsowy, 
- tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,  
- drewno, 
- materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
- płyta gipsowo-kartonowa, 
- płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowocementowe), 
- elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
l. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy 
wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
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2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być 
usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny 
być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. 
3. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 5. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano 
aprobatę techniczną. 
7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 
plam tłuszczu. 
5.2.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 
- po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PNB-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość 
powierzchni, wilgotność muru, 
- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, 
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PNB- 10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
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Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej 
szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
5.2.3. Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
5.3. Wykonanie robót malarskich 
5.3.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0 °C 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
5.3.2. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wym. w p. 2. 2, 2.3. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenie, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni. 
5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
p. 5.1.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 
robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem 
założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w p. 5.2.3. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoi wach 
żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 5.42. 
5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych miesza nek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się 
ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 
technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.4.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywi cznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 
nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
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Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
6.3. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-ENISO 
2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie 
protokółu z kontroli i badań. 
6.4. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane 
powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.3. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię powłok malarskich oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię powłok malarskich stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych 
oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni powłok malarskich nie 
potrąca się powierzchni niemalowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość powłok malarskich w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być 
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odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru.   
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni powłok malarskich według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie farby, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie taśm malarskich, 
- wykonanie powłok malarskich, 
- reperacja powłok malarskich, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYKONANIE IZOLACJI 
TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ (kod CP V 45321000) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
- Termiczna izolacja pionowa i pozioma 
- Akustyczna izolacja ścian działowych i stropów 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 

towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny 
mineralnej należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących tych 
robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych 
zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN, posiadać stosowne atesty i 
certyfikaty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w  STO „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 



35 
 

Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisa no w 

STO „Wymagania ogólne”, p. 2. 
2.2. Wełna mineralna 

Jest to produkt otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych (głównie bazaltu). Materiał ten 
jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 
dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych powinien 
wynosić 0,037 ≥ ג W/m K. Parametry zastosowanych materiałów muszą być równorzędne z 
parametrami produktów firmy Rockwool o nazwach: SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, ROCKTON. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa 
niż 2 % suchej masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość 
włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie 
krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) 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.  

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów 

wentylowanych poddaszy bez dostępu. 
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające 

podane wyżej wymagania szczegółowe. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie 

lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- wodoodporno ść dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod 
ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania 
nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 

- odporno ść na wilgo ć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z 
powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta 
w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 

- odporno ść biologiczna  jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych 
pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju 
mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 

-  odporno ść chemiczna  - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. 
Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może 
przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z 
wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach 
przemysłowych. 

- niepalno ść i odporno ść na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być 
odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek 
wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. 
Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalno ść - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać 
parę wodną, czyli „oddychać” 

- nietoksyczno ść - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych 
właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących 
gazów lub innych niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od 

rodzaju i gęstości materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu znajduj ą się w STO „Wymagania ogólne” 
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3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone 
na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w 
jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 
atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub 
palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem 
z zawisłem belkowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót znajduj ą się w STO„Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej 
5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna  z wełny min eralnej 
5.2.1.1.  Izolacja w ścianach działowych płyt g-k  
Po zamknięciu pierwszej strony ściany i ułożeniu wewnątrz ściany wszystkich przebiegających 

tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zakłada się izolację z płyt wełny mineralnej 
układanej mijankowo w poziomie. 

Cała wewnętrzna powierzchnia płyty g-k musi być obłożona wełną mineralną zamocowaną do niej 
w celu zapobieżenia opadania lub osiadania wełny. W miejscach połączenia ścian działowych z 
innymi przegrodami budowlanymi oraz w miejscach łączenia rusztu z płytą g-k należy stosować 
podkładki elastyczno tłumiące. Brak takich podkładek zmniejsza wartość izolacyjności ścian Rw, o 3 – 
5 db. 

5.2.1.2. Izolacja stropu poddasza. 
− do cięcia wyrobów z wełny należy używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe 

gładkie krawędzie cięcia. 
− płyty należy przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów 

konstrukcyjnych. 
− płyty należy delikatnie wciskać pomiędzy elementy konstrukcyjne tak, aby szczelnie 

wypełniały przestrzeń. 
− nie należy szarpać wyrobu podczas dopasowywania 
− płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia należy układać mijankowo 
− poszczególne warstwy izolowanej przegrody należy wykonywać sukcesywnie, 
− nie należy chodzić po płytach, 
− tam gdzie przewiduje się przejścia należy ułożyć tymczasowe pomosty z desek względnie 

z płyt pilśniowych lub wiórowych. 
− płyty należy właściwie docinać i układać tak, aby unikać powstawania mostków 

termicznych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2.Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera.  

W szczególności należy oceniać: 
- jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 
- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
- jakość podłoża i warstw wierzchnich 
- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

6.3.Warunki bada ń wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałó w i ich aplikacji 
powinny by ć wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru znajduj ą się w STO „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
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7.2. Jednostki i zasady obmiarowania  
Izolacje z wełny mineralnej obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 skategoryzowaną pod kątem 

gęstości (kg/m3) i grubości płyty. 
Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, 

dach) o określa typ materiału oraz jego grubość.  
7.3.  Wielko ści obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okre śla si ę na podstawie  

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie  opracowano dokumentacji 
projektowej, wielko ści obmiarowi okre śla si ę na podstawie pomiarów w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót opisano w STO „Wymagani a ogólne” pkt. 8.  

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
izolacji termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz 
dokonać ewentualnych napraw. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 
dały pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i 

akustycznej udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną  
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 
c. przygotowanie podłoża 
d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 
e. równość powierzchni wykonanej izolacji 
f. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.2. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści opisano w STO „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych i akustycznych. 
WG PN – ISO 6946   Ochrona cieplna budynków 
Instrukcja ITB nr 321  „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 
BN-78/6033-06   Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 
BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 

samogasnące 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty 
BN-77/6759-03   Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
BN-81/6859-03   Tkaniny szklane 
PN-87/B-02152  Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
PN-87/B-02151   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 


