
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO 
W  MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 
 
 
 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: SIERPIEŃ 2019 



SPIS SPECYFIKACJI 
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

B-00.00.00. Wymagania ogólne 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

B-00.00.00. Wymagania ogólne - KOD CPV 45000000-7 

B-01.00.00. Roboty rozbiórkowe - KOD CPV 45111300-1 

B-02.00.00. Ślusarka aluminiowa i PCV - KOD CPV 45421100-5 

B-03.00.00. Tynki tradycyjne - KOD CPV 45410000-4 

B-05.0.00. Roboty malarskie - KOD CPV 45442100-8  



SPECYFIKACJATECHNICZNA

B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla projektu pt. 

 

 
WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W 

MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 
 
 
 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest 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. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

 

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, 
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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 trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 

1.4.4. 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. 
 

1.4.5. 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. 
 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania 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, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.10. 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. 
 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

 

Zagranicznych, 
 

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

1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.14. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 
 

1.4.15. 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 robót budowlanych. 
 

1.4.16. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

1.4.17. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu. 
 

1.4.18. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.20. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
 

1.4.21. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 
 

1.4.22. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.23. 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. 
 

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 roku z późniejszymi zmianami) 
 

1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.26. 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. 

 

1.4.27. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 

1.4.28. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

 

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
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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 robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Nadzór Inwestorski w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 
 

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4.34. 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. 
 

1.4.35. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Nadzór Inwestorski książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski. 
 

1.4.36. 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 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

1.4.37. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.38. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 

5, poz. 42 z późn. zm.). 
 

1.4.39. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy 

europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 
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1.4.42. 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. 
 

1.4.43. zarządzającym  realizacją umowy - jest to 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 dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
 

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, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety ST. 
 

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: 
 

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski 

stanowią załączniki do umowy (kontraktu), 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 Nadzór Inwestorski,  który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 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 jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 
 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 
 

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

środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 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, ukopów i dróg dojazdowych, 2) 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 

c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 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 jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

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

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 
 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. 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 Nadzór Inwestorski 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 mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. 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 Nadzór 

Inwestorski. 
 

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 Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.5.10. 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 oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
 

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

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.11. 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. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 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 miejscowego 
 

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 Nadzorowi Inwestorskiemu 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 Nadzorowi 

Inwestorskiemu. 
 

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 piasku 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 Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Nadzór Inwestorski. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 
 

3. SPRZĘT 
 

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

na jakość wykonywanych robót. 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 lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzór Inwestorski 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 Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach,       wykonawca      powiadomi       Nadzór Inwestorski       o       swoim  zamiarze        wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące 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 Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące 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 odcinków 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 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 

plan   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   (plan   bioz), 

projekt organizacji budowy, 

 

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.2.3. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5.2.4. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego 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. 
 

5.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego 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 JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Nadzór Inwestorski 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 

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

− 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 Nadzorowi Inwestorskiemu, 

 

− 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. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości 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. 
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Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
 

w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór Inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Nadzór Inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 
 

Nadzór Inwestorski 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, Nadzór 

Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 
 

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

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 z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
 

Nadzór Inwestorski będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań   będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 
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6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór Inwestorski 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. 
 

Nadzór Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

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

Wykonawcę. 
 

Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 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 
 

Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• Polską Normą lub 
 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. 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 6.8.1. 

Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 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 Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

□ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
□ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
□ uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski 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 Nadzoru Inwestorskiego, 
□ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
□ zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych   i 

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

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
□ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
□ dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

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

podaniem kto je przeprowadzał, 
□ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
□ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Nadzorowi 

Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.1-6.8.3., 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. 
 
 
 

6.8.5. 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 Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzór Inwestorski 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 wg ustaleń Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

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

KNNR-ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Nadzór 

Inwestorski. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

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

trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Nadzór Inwestorski. 

 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 

c) odbiorowi częściowemu, 
 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Nadzór 

Inwestorski. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
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w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzór 

Inwestorski. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski 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 częściowy 
 

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

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

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 Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

Inwestorskiego 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 nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełziających 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 ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną   wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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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. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 

4. protokoły odbiorów częściowych, 
 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 
 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 

7. wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne  z ST  i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

urządzeń, 
 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

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

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

robót. 
 

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

ustalonego przez Zamawiającego. 

 

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

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 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. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Nadzorowi Inwestorskiemu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
 

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

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
 

(d) przygotowanie terenu, 
 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, (f) 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

 
 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 
 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich jednostek 
 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji.  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy 
 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111300-1 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla projektu pt. 

 

 
WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W 

MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 
 
 
 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana 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. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  następujących  prac 

rozbiórkowych: 

 
• Roboty rozbiórkowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,   ich 

zgodność  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się możliwością korzystania 

z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania ST jakość robót. 

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

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany 

przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
 

4. TRANSPORT 
 

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

wykonanych robót. 
 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić dokładne badania stanu konstrukcji i 

poszczególnych elementów składowych budynków, rozeznać otoczenie i ustalić metodę przeprowadzenia 

rozbiórki. 
 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo innych obiektów , wyklucza się stosowanie materiałów i urządzeń o dużej 

emisji hałasu przy prowadzeniu prac rozbiórkowych. Zakłada się prowadzenie ręcznej metody rozbiórki. W 

przypadku zastosowania ręcznej metody możliwy jest odzysk części materiałów, które powinny zostać 

wywiezione z miejsca rozbiórki. 
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Przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych, który wraz z metodą 

prowadzenia prac podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
 

Usuwanie  poszczególnych  elementów budowlanych obiektu  nie  może naruszać  stateczności  elementów 

przyległych oraz elementów na nich opartych. 
 

Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz powinny być przenoszone ręcznie lub 

przenośnikami w wydzielone miejsce ich składowania lub bezpośrednio środki transportu wywożące je poza 

lokalizację inwestycji. 

 

Zabronione jest wykonanie rozbiórki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemię elementów z rozbiórki. 
 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub dzienniku budowy. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy prowadzeniu 

rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, jak również kompletności wykonanych prac w szczególności 

w zakresie robót podziemnych (zanikających). 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostkami obmiarowymi są: szt., m, m2, m3
 

 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór 

Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Szczegółowe  przepisy z zakresu  warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Nadzór Inwestorski. 
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10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Nadzoru Inwestorskiego. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 

B-02.00.00 ŚLUSARKA ALUMINIOWA I PCV KOD CPV 45.42.11.40-7 

KOD CPV 45.42.11.25-6 

 
 

ŚLUSARKA ALUMINIOWA I PCV 
 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki aluminiowej i PCV dla projektu pt: 

 
WYMIANA OKIEN ORAZ REMONT PIWNIC W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA 

GROSZKOWSKIEGO W MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 
 

 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana 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. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej aluminiowej i stolarki okiennej PCV. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

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

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

2.1.1. Aluminiowe elementy konstrukcyjne 
 

Należy stosować aluminiowe profile o jakości jak do eloksalowania, uzyskane w procesie wyciskania, ze 
stopu AlMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane anodowe) należy stosować stop 
AlMgl, półtwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane powłokami barwnymi - stop AlMgl lub A199,5 
zwykłej jakości. 

 

2.1.2. Elementy PVC 
 

Należy stosować profile wykonane z polichlorku winylu w razie konieczności wzmocnione wkładkami 
stalowymi umieszczonymi w największej komorze. Dla elementów zewnętrznych proflile 5-cio komorowe. 

 

Grubość ścianki zewnętrznej minimum 2,5mm. Minimalna szerokość profila 60mm, wysokość w zakresie 
50-80mm. 

 

2.1.3. Stalowe elementy konstrukcyjne 
 

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie 
uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie. 

 

2.1.4. Dobór profili 
 

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych cieplnie są 
dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone termicznie, których elementy składowe stanowiące 
jednokomorowe profile aluminiowe - zewnętrzny i wewnętrzny - są połączone na stałe za pomocą elementu 
izolującego. 
Profile złożone muszą pewnie przenosić obciążenia wiatrem. Równie niezawodnie muszą być przenoszone 
siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych obciążeń pomiędzy profilem 

 

zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy jednocześnie uwzględnić  wartości 
momentów bezwładności (Ix) podane przez producenta profili. Nie tylko pojedyncze profile, lecz również 
kompletna konstrukcja musi spełniać wymagania izolacji cieplnej. 

 

W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby 
powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem 
zewnętrznym i wewnętrznym (profile złożone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono być 
bez dodatkowego uszczelnienia - wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w 
przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. 

 

Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar skrzydeł muszą 
być przestrzegane. 

 

2.1.5. Złącza profili 
 

Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom wewnętrznym 
profilu - połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku skosów należy zwracać 
uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia profili. Także w przypadku łączników styków jest 
konieczne uniemożliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) 
uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających. 

 

Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni zachowana także w 
strefach naroży i styków. 

 

2.1.6. Uszczelki skrzydeł 
 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 
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Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych i w 
oknach ze słupkiem środkowym jest obowiązkowe. Dla okien i drzwi zewnętrznych należy stosować 
uszczelki wyciskane z modyfikowanego pcv lub termoplastycznych tworzyw sztucznych EPDM lub TPS. 

 

2.1.7. Odprowadzenie wody z konstrukcji 
 

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać 
odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady) 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami. 

 

2.1.8. Okucia 
 

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu, 
przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu. Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie 
zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób 
kryty (niewidoczny od zewnątrz). Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób 
kształtowe dociskowy (złącza kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze 
ściankami profili) należy stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki. 

 

Dla okien należy stosować okucia umożliwiające otwarcie kwater okiennych na poziomie 120 cm. 
 

Należy stosować okucia posiadające certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych. 

 

Okucia winny zapewnić: 
 

• Odporność na ciężar skrzydeł i zastosowanego szkła 
 

• Odporność na parcie i ssanie wiatru 
 

• Bezpieczeństwo podczas eksploatacji 
 

2.1.9. Szklenie i wypełnienie szkieletu elementów 
Szklenie następuje za pomocą kształtowych profili uszczelniających z EPDM lub trwale elastycznych taśm 
uszczelniających z trwale elastycznym uszczelnieniem krawędzi wrębów. Zwraca się szczególną uwagę na 
konieczność przestrzegania wytycznych szklenia producentów szkła. 

 

Do elementów zewnętrznych należy stosować zestawy szklane z szyb zespolonych termoizolacyjnych z 
przerwą międzyszybową wypełnioną gazem. Należy stosować szyby niskoemisyjne odbijające 
promieniowanie podczerwone, absorbujące ciepło w pomieszczeniu, redukujące promieniowanie UV. 

 

Do drzwi należy stosować szklenie bezpieczne. 
 

2.1.10. Wymiary 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 

 

2.1.11. Nanoszenie powłok barwnych 
 

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować 
wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości. 

 

Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm. 
 

Należy zapewnić znak jakości QUALICOAT dla wszystkich elementów aluminiowych i metalowych. 
 

2.2. Okna PCV 
 

Okna szklone zestawami termoizolacyjnymi o współczynniku przenikania ciepła K=0,9 W/m2K w kolorze 
białym. Minimalna izolacyjność akustyczna okien Rw > 30 dB. 

 

Parapety wewnętrzne z płyty z konglomeratów. 



SPECYFIKACJATECHNICZNA

B-02.00.00 ŚLUSARKA ALUMINIOWA I PCV 4
 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Prace przygotowawcze 
 

Wszelkie prace w zakresie objętym niniejszą specyfikacja muszą być poprzedzone wykonaniem stosownej 
dokumentacji warsztatowej, która podlega uzgodnieniu z projektantami i Nadzorem Inwestorskim. 
Dokumentacja ta poza rozwiązaniami systemowymi musi uwzględniać wszelkie elementy mogące mieć 
wpływ na inne części obiektu jak również podlegające bezpośredniej ocenie estetycznej i technicznej. 

 

Dostarczone przez wykonawcę w postaci rysunków technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne 
konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowania jej elementów 
wymagają zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 

 

5.2. Zasady ogólne 
 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, 
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed 
poślizgiem pod własnym ciężarem. 

 

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

 

5.3. Montaż 
 

Połączenia elementów aluminiowych lub z pcv z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew 
należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych 
bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe lub pcv elementy konstrukcji. Montowane elementy 
aluminiowe lub pcv konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy 
odmierzać według oznakowań naniesionych przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. 

 

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do 
konstrukcji. 

 

Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 
elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. Wszystkie połączenia z 
budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania 
zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementów 
i segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy nośne budynku. 
Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku należy dokonywać w taki sposób, aby były 
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zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Szklenie elementów może nastąpić po ich 
całkowitym zamocowaniu umożliwiającym obciążenie szybami. 

 

5.4. Uszczelnienie połączeń z bryłą budowli 
Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. Jakość (cechy), 
wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu celowi ich zastosowania. 
Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. Uszczelnione 
połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub 
kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej temperatury tak szczelnie przylegać do 
powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym rozszerzeniu 
elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może nastąpić jej oderwanie od powierzchni przylegania. 
Profile wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy 
konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale plastycznych należy postępować ściśle według 
wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz elementami fasad i bryłą 
budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych producentów. Jeżeli 
uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy przedtem usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy tym przestrzegać wytycznych 
producentów folii. 

 

5.5. Spoiny i połączenia 
 

Wszystkie elementy wchodzące w skład ślusarki aluminiowej muszą posiadać rozwiązania zapewniające 
całkowite zabezpieczenie w zakresie: 

 

• Hydroizolacyjności 
 

• Szczelności na podmuchy 
 

• Szczelności dźwiękowej 
 

• szczelności ogniowej 
 

5.6. Zabezpieczenia czasowe 
 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( np. elementów 
usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane w końcowej fazie, jak 
również elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak 
również przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych 
uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład 
jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie 
zabezpieczenia czasowe. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów ślusarki aluminiowej i PCV jak również 
poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją 
projektową jak również z dokumentacja warsztatową, w zakresie oceny estetycznej jak również oceny 
technicznej prawidłowości wykonania. Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich 
jednorodność oraz staranność wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie 
prawidłowego funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł 
otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan 
uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak również ogólny 
wygląd wykończenia elementu. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót jest: m2   wbudowanej ślusarki 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu wg zasad podanych powyżej. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 

 

• Dostarczenie gotowej ślusarki 
 

• Osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami 
 

• Dopasowanie i wyregulowanie 
 

• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze z drzwiami PN-78/B-

13050 Szkło płaskie walcowane 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 
 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 



SPECYFIKACJATECHNICZNA

B-03.00.00 TYNKI TRADYCYJNE 1
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 

B-03.00.00 TYNKI TRADYCYJNE KOD CPV 45410000-4 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
tradycyjnych dla projektu pt. 

 

WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W 
MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

 
 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana 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. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących pracach 
tynkarskich: 

 

• Uzupełnienie bruzd 
 

• Uzupełnienie tynków 
 

• Tynki 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

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

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Zaprawy 
 

Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

2.2. 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. 
2.3. Piasek 

 

2.3.1. 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   0,25-0,5   mm,   piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
— średnioziarnisty odmiany 2. 

 

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

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
 

• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  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- 
B19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Nadzoru Inwestorskiego 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. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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3. SPRZĘT 
 

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. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento - wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone 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. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. 

 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. 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. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych 
 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm 

 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową 

 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 

5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 

 

5.3.2. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

 

5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 

5.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. 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. 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. 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". 

 

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.3.1. 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. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wykonania tynku 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, 
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 

 

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej   rozwiązania, usunąć tynk 
i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 

8.3. Odbiór tynków 
 

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

8.3.2. 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.). 
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8.3.3. 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. 

 

8.3.4. 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. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą do płatności jest wykonana i odebrana 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 wysokości 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. 

 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

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

10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-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. 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 
część 4. 



 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 

B-04.00.00  OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
KOD CPV 45.421152-4 

 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru okładzin  z płyt gipsowo-kartonowych dla  projektu pt. 

 

WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W 
MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 
 
 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

□ Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 
okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów 
tradycyjnych. 

□ Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

□ „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest 
do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk 
z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

 

□ roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

□ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
□ procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 



 

□ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST   i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano  w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN- 
B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

Tablica 1 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
 
 

 
Lp. 

 

 
Wymagania 

 
GKB 

zwykła 

GKF 
ognioodporn 

a 

GKBI 
wodoodporna 

 
GKFI wodo- i 
ognioodporna 

 

1 
 

2 
 

3 4 5 
 

6 
 

1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gład ka, bez uszkodzeń kartonu, n arożników i krawędzi 

 

 
2. 

 
Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego 

karton po winien być złą czony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, a by przy odry waniu ręką rwa się, nie powodując 

odkleja nia się od rdze nia 

 
3. 

Wymiary i tolerancje 
[mm] 

 
grubość 9,5±0 ,5; 12,5±0,5; 1 5±0,5; >18±0,5 

 
szerokość 1200 (+0 ; -5,0) 

 
długość [2000-3000] (+0; -6) 

 

prostopadłoś 
ć 

różni ca w długości przekątnych <5 

 

 
4. 

Masa 1 
m płyty o 
grubości 

[kg] 

 

 
9,5 

 

 
<9,5 

 
- 

 
- 

 

 
- 

   
12,5 

 
<12,5 11,0-13,0 <12,5 

 
11-13,0 



 

 

     
15,0 

 
<15.0 13,5-16,0 <15,0 

 
13,5-15,0 

 
>18,0 

 
<18,0 16,0-19,0 - 

 
- 

 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

<10,0 

 
6. 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 
- >20 - 

 
>20 

 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- - <10 
 

<10 

 
 

8. 

 
 

Oznakowanie 

 

Napis na 
tylnej stronie 

płyty 

nazwa,  symbol rodzaju płyty; grubość; 
PN. ....................; data produkcji 

   
 

kolor kartonu szary jasny szary jasny 
 

zielony jasny 

   
 

barwa napisu niebieska czerwona 
 

niebieska 

 

 

Tabela 2 
 
 

 
Grubość 

nominalna 
płyty 
gipsowej 

[mm] 

 
 
 

Odległość 
podpór I 

[mm] 

 

PRÓBA ZGINANIA 
 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

Prostopadle do 
kierunku 

włókien kartonu 

Równolegle do 
kierunku 

włókien kartonu 

Prostopadle do 
kierunku 

włókien kartonu 

Równolegle do 
kierunku 

włókien kartonu 
 

9,5 
 

380 
 

450 150 - 
 

- 
 

12,5 
 

500 
 

600 180 0,8 
 

1.0 
 

15,0 
 

600 
 

600 180 0,8 
 

1.0 
 

>18,0 
 

720 
 

500 - - 
 

- 

 

 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm. 
 

1.   Grubość - 6,5±0,5 mm 
 

2.   Szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 
 

3.   Długość - [2000+3000] (+0; -6,0) mm 
 

4.   Masa 1 m - 5,5-*-6,5 kg\ 
 

5.   Obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien - min. 280N  - 
równolegle do kierunku włókien — min. 11 ON 



 

2.3. Woda 
 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. 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: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5- 
1,0 mm. 

 

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: 
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 

 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" — NIDA GIPS na 
opakowaniach. 

 

3. SPRZĘT 
 

3. 1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

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

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4 
 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-
kartonowych 

 

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

 

Pakiety należy  składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

 

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

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami),         które    umożliwiają     przewóz           (jednorazowo)  około   2000    m      płyt 
o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2  o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się 
w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu,      co      najmniej      2000 
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

□ Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

□ Zaleca się przystąpienie do wykonywania   okładzin 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 
+5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

□ Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
 

5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo - kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 
72/B10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki 
z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

 

5.3.3. Przygotowanie podłoża: 
 

□ podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
 

□ stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
 

□ przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić  obficie  wodą,  zbyt 

suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje 

przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

□ dla  podłoża  nienasiąkliwego  należy  stosować  na  placki  zaczyn  o  większej 

gęstości. 
 

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 
powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach 
wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po 
związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt. 

 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. 
Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie 
płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą 
łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się 
do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 



 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią 
zaczynem. 

 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, 
następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

 

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża 
 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 
mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 
rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. 

 

Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 
typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża. 

 

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
 

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 
pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy 
pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 
wyznaczać równą płaszczyznę. 

 

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt 
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

 

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
 

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
 

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. 
Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków 
rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 

 

Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 

Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 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). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew 
drewnianych. 

 

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się 
łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. 
Rozstaw między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu 
ES. 

 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 

 

Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie 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. 



 

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
 

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. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 

ES, 

□ przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 

ES. 
 

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz 
górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". 

 

Niekiedy  wykonywany  jest  ruszt  jednowarstwowy  składający  się  tylko  z  warstwy  nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonując  wyboru  rodzaju  konstrukcji  rusztu  przy  projektowaniu  sufitu,  należy  brać  pod  uwagę 
następujące czynniki: 

 

a) kształt pomieszczenia: 
 

□ jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

□ w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
 

□ sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
 

□ jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 

rozwiązania dwuwarstwowe, 

□ rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
 

b) grubość zastosowanych płyt: 
 

□ rozmieszczenia płyt, 
 

□ rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 

sztywności płyt. 
 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
 

□ jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

 

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 



 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 

 

□ styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

□ przy wyborze wzdłużnego 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 płyt opierały się na tych elementach, 

□ ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

□ styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

□ jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

 

5.5.3. Kotwienie rusztu 
 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany 
łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać podwieszone do stropów zbudowanych  w oparciu  o  belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 

Jeśli  tego  wymagają  warunki  ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej 
wytrzymałości  ogniowej  o gr.  12,5  lub  15  mm.  Płyty  gipsowo-kartonowe  mogą  być  mocowane  do 
elementów nośnych 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 listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
 

□ do profili stalowych blachowkrętami. 
 

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

 
Grubość płyty [mm] 

 
Kierunek mocowania 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami 
nośnymi [mm] 

 

 
 

9,5 

 

poprzeczny 420 

   



 

 

  podłużny 320 
 

 
 

12,5 

 

poprzeczny 500 

 
podłużny 420 

 

15,0 
 

poprzeczny 550 

 

 

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 
 

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 
 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, 
gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako 
jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. 

 

Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt 
gipsowokartonowych. 

 

 
Wymiary listew [mm] 

Dopuszczalne odległości (d) między elementami 
kotwiącymi [mm] 

 

szerokość (e) 50 650 
 

grubość (f) 25  

 

szerokość (e) 50  
 

800  
grubość (f) 32 

 

 

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być 
obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od 
grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w 
stosunku do listew nośnych. 

 

Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 

 
 
 
 

Wymiary listew nośnych [mm] 
Dopuszczalne odległości (d) między listwami głównymi 

[mm] 
 

szerokość (e) 50  
 

650  
grubość (f) 25 

 

szerokość (e) 50  
 

800    



 

grubość (f) 32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych 
oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące: 

 

 
Wymiary listew głównych [mm] 

Dopuszczalne odległości (a) między elementami 
kotwiącymi [mm] 

 

szerokość (b) 
 

63  
 

1100  
grubość (c) 

 
38 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do 
podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 

 

 
Wymiary listew głównych [mm] 

Dopuszczalne odległości (a) między elementami 
kotwiącymi [mm] 

 

szerokość (b) 
 

38  
 

1400  
grubość (c) 

 
63 

5.7. Sufity na ruszcie stalowym 
 

5.7.1. Ruszt stalowy — standard 
 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym 
do niemieckiego systemu S400. 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

 

Opis ogólny 
 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 

 

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit 
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) — gdy chodzi  o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami 
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty 
gipsowokartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie nośnej [mm] 

 
9,5 12,5 15,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 



 

 

5.8. Obudowa poddaszy 
 

Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty 
GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

 

Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować 
odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi 
rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. 

 

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla 
rusztów sufitowych. Przykładowo: 

 

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 
900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 

 

~ 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
 

~ 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, ~ 

420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
 

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych 
do krokwi łącznikami ES. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

 

W szczególności powinna być oceniana: 
 

~ równość powierzchni płyt, 
 

~ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 

~ wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
 

~ wilgotność i nasiąkliwość, 
 

~ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 

6.2.2. Warunki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Powierzchnię suchych 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 
wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 



 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8 
 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. 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 (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

 

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: 
 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
 

c. przygotowanie podłoża, 
 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 

e. wichrowatość powierzchni. 
 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w 
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniższej tabeli. 

 
 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od 

linii prostej 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

 

 
Pionowego 

 
Poziomego 



 

 

 
 

 
Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej 

o długości 2 mb 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wyso- 
kości 

 
Nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami itp.

 

 
 
 
 
 

Nie większe niż 2 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9 

 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość 
m powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
 

~ przygotowanie stanowiska roboczego, 
 

~ obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 

~ ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 

~ przygotowanie podłoża, 
 

~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 

~  oczyszczenie  miejsca  pracy  z  resztek  materiałów, 
 

 
 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo- 

kartonowych: 
 

a) na ścianach murowanych 
 

~ przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 

~ przygotowanie kleju gipsowego, 
 

~ przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
 

~ przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
 

b) na rusztach z listew drewnianych 
 

~  przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  gwoździ  lub  wkrętów  wraz  z 
przycięciem i dopasowaniem, 

 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 



 

~ przymocowanie  płyt do gotowego rusztu   za pomocą wkrętów 
wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 

dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
 

~ przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
 

~ szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 

~ zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
 

~ szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Kraków 
1996 r. 

 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 
28400 Pińczów. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 

B-05.00.00 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla projektu pt. 

 

WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W 
MIELCU, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

 
 
 
Obiekt 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

Adres 
 

MIELEC, UL. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 MIELEC 

 

Inwestor 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana 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. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  następujących  prac 
posadzkarskich i okładzinowych: 

 

• Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi z jednokrotnym szpachlowaniem 
 

• Malowanie lamperii farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

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

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Woda 
 

Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Mleko wapienne 
 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.3. Spoiwa bezwodne 
 

2.3.1. Pokost   lniany   powinien   być   cieczą   oleistą   o   zabarwieniu   od   żółtego   do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 

• Wodę - do farb wapiennych 
 

• Terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych 
 

• Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy   techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 
 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 

Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu  butadieno  - 
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
 

• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 h. 
 

• Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% 
szara metaliczna wydajność- 15-16 m2/dm3, max. czas schnięcia - 8 h 

 
−  Kit  szpachlowy  chlorokauczukowy  ogólnego  stosowania  –  biały  do  wygładzania  podkładu  pod 

powłoki chlorokauczukowe, 
 

− rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

 

2.5.4. Farby olejne i ftalowe 
 

• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3 czas 
schnięcia -12 h 
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• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-10 
m2/dm3

 
 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN 
– EN - ISO 90 - 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

2.6. Środki gruntujące 
 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 

• Powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 

• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub 
grunty do głębokiej penetracji podłoży. 

 

2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 

2.7. Szpachle gipsowe i gips budowlany 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 4. 

TRANSPORT 
 

Farby należy przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. 

 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Szpachlowanie 
 

Szpachla wymaga podłoża wolnego od kurzu, brudu, zatłuszczeń, resztek powłok malarskich oraz wosku. W 
przypadku konieczności związania i/lub zredukowania chłonności podłoża należy zastosować 
drobnocząsteczkowy preparat gruntujący. 

 

Do wypełniania ubytków na szpachlowanej powierzchni lepiej używać bardziej gęstej zaprawy. Szpachlę 
nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, silnie dociskając masę szpachlową do podłoża. W 
przypadku powstania niedokładności trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlować i przeszlifować. 

 

Należy zwrócić uwagę, aby temperatura podłoża oraz wysychania nie przekraczała granicy +30°C; dotyczy 
to również możliwości przegrzania pod wpływem promieniowania słonecznego! 

5.2. Gruntowanie podłoża 
 

Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Przy bardzo chłonnych powierzchniach oraz 
grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą dobrego zagruntowania jest 
nakładanie gruntu metodą "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio głębokie "naciągnięcie" gruntu do 
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wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane byłoby rozcieńczenie wodą zdatną do picia w stosunku 1:1 
(większe rozcieńczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej 
powierzchni). W przypadku mniej chłonnych podłoży można rozcieńczyć preparat wodą lub stosować bez 
rozcieńczenia. Wybór sposobu pracy powinien wynikać od rodzaju narzędzia, którym będzie nakładany 
(środek gruntujący można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo), chłonności podłoża oraz stopnia 
jego porowatości. Biorąc pod uwagę te czynniki powinno się przeprowadzić próbę na powierzchni kilku 
metrów kwadratowych, co pozwoli ocenić wymaganą ilość warstw oraz ewentualne rozcieńczenie. 

 

Zaleca się zwrócić uwagę na: 
 

• Przegruntowanie podłoża, - przegruntowanie objawia się ślizganiem farby po warstwie gruntu (patrząc 
pod światło podłoże takie świeci się jak szyba) należy wtedy "łapać" przyczepność przez rozcieńczenie 
farby wodą pitną w stosunku 1:1) 

 

• Chłonność podłoża - chłonność ocenia się przez porównanie szybkości wsiąkania rozpryśniętych kropel 
wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chłonności (np.: kawałek płyty KG). 
Po przeprowadzeniu prób gruntowania powinno się przeprowadzić ponowną ocenę chłonności podłoża, 
aż do uzyskania niskochłonnej powierzchni. Chłonne podłoża mocno obniżają wydajność farby - 
naciągają ją do wnętrza powierzchni - co w końcowym efekcie podwyższa koszty materiałowe. 

 

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi 
 

Farby wymagają podłoża związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok 
malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. W przypadku problemów z tłustymi 
plamami należy zastosować preparat gruntujący. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi 
trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami 
emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chłonące wodę zagruntować 
drobno-cząsteczkowym preparatem. 

 

Tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28 dniowego okresu 
karbonizacji. Jego pominięcie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malowanie zbyt 
słabych podłoży może spowodować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. 

 

Farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). 
 

Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), jednak do 
malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą zdatną do picia (ok. 0,05-0,1l wody na 1l farby); 
szczególnie na powierzchniach o znacznej porowatości. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego 
potrzebne jest przeważnie 2-3 krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni wcześniej malowanych na 
biało wystarczające może być 1-krotne malowanie (równomiernie naniesiona warstwa wałkiem). Kolejną 
warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunków (przy 20°C i 
60% wilgotności powietrza). 
5.4. Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi 

 

Farby wymagają podłoża wolnego od kurzu, brudu, zatłuszczeń oraz resztek powłok malarskich. 
 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami 
narzędzi malarskich. Zalecane jest nakładanie 1-2 warstw farby. Kolejną warstwę można nanosić po upływie 
12 h dla standardowych warunków (20°C i wilgotności powietrza 60%). 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Powierzchnia do malowania 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 
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− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 

− sprawdzenie czystości, 
 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie 
 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 

• Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 

• Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 

6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 

• Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 

• Dla  farb  olejnych  i syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i uderzenia,  sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

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

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wykonania malowania 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowowapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 
 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 

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

 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą do płatności jest wykonana i odebrana ilość m2   malowania według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 

• Przygotowanie powierzchni. 
 

• Szpachlowanie. 
 

• Gruntowanie. 
 

• Malowanie. 
 

• Fluatowanie. 
 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-62/C-81502 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 

PN-EN 13300:2002 Farby   i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i na 
systemy powłokowe 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – Budownictwo ogólne 
część 4. 



 

 


