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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

do projektu 

TARGOWISKA „Rynek blisko mnie” 

obejmująca: 
 

niekubaturowy obiekt  W I A T Y   T A R G O W E J 
oraz uzupełniającej kubaturowej zabudowy b u d y n k ó w gospodarczo-sanitarnych 

 

 

 

 

Adres obiektu:  Kruszyna, dz. nr ewid. 5 3 6 / 1 6 ( karta mapy 1 ) 
położona w Kruszynie przy ul. Sobieskiego 2 

 

Inwestor:  Gmina Kruszyna 

  ul. Kmicica 5 

42-282 Kruszyna 
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WSTĘP  

  

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  

  

1.1. WPROWADZENIE  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania targowiska  określa 

wymagania w zakresie:  

- właściwości materiałów;  

- sposobu i jakości wykonania robót;  

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  

  

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:  

- projektu budowlanego;  

- przedmiaru robót.  

  

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami 
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor bądź Projektant, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach 
technicznych, Dokumentacji projektowej, oraz w normach, wytycznych lub innych przepisach 
technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robot, 
rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 

przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów 

administracyjnych. 

 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji technicznych czynione są odniesienia do norm 

krajowych, które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy 

te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni 

zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później 

niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile w Umowie nie 

wskazano inaczej. 

  

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wymagań ogólnych dla prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w określonej specyfikacji. 
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonana przez Projektanta służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robot budowlanych, stanowiąca część dokumentów Umowy. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot, 
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rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik budowy jest wymaganym 
dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Inspektor – osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiającego do 
przygotowania postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego i do sprawowania nadzoru 
budowlanego zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane. 
Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Umowa - zlecenie na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w 
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentach zaakceptowanych w 
trakcie realizacji budowy przez Inspektora. 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załącznikowa. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robot. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robot budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, wyłącznie w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem i 
wykonywaniem Umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji technicznych. 
Roboty budowlane - wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez osobę trzecią, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem części Umowy pozwalająca na 
jednoznaczne określenie przedmiaru robot dla tego obiektu. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Przedmiar – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem. Miejscem wykonania lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar 
robot podstawowych. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz inne 
miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy. 
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą 
osobowości prawnej obowiązana do stosowania Ustawy o Zamówieniach publicznych. 
Zamówienie publiczne – Umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, których 
przedmiotem są roboty budowlane. 
Zadanie budowlane - część robot budowlanych, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robot związanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która złożyła ofertę i zawarła Umowę w sprawie Zamówienia publicznego. 
Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za 
wykonanie robot budowlanych. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT). 
 
1.6. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO  
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Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 

Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków 

Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:  

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w  art. 22 i art. 42 

pkt. 2 Prawa Budowlanego.  

  

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze 

od wymiarów określonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

technicznymi.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych będą uważane za 

wartości docelowe, od których, dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub 

Specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

 

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych 

rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i 

zwiększenia kosztów eksploatacji.  

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 

nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również 

potwierdzone przez projektanta.   

 

1.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i przedstawi Inspektorowi do informacji, 

zatwierdzony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb, przyjętej technologii i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego 

zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem na drodze.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich 

uczestników ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i urządzeń, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być akceptowane przez Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowy.  

 

1.8. ROBOTY O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

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

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

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

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

 

1.9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

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

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie należytym,  

- podejmować wszelkie uzasadnione 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosowanie środków ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

 

1.10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach 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.  

 

1.11.  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 aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji publicznej.  

 

1.12. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kanały, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach Umowy.  W niezbędnych przypadkach 

Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urządzeń poprzez założenie odpowiednich rur 

ochronnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora oraz gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i gestora 

instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.  

 

1.13. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. 

Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  

 

1.14. 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 dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

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

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy.  

 

1.15. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.16. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót.  

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

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

1.17. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 



 

   7 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi do zatwierdzenia.  

 

1.18. WYKOPALISKA  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę Umowy.  

 

1.19. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH  

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących nie opisanych w Dokumentacji projektowej należy 

wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

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

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  w czasie 

postępu Robót.  

  

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed włączeniem ich do Robót.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus, gleba i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  
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W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki:  

Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji,  

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  

 

2.5. 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 Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY  

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 Specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

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

jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości  i 

wykonawstwa, Inspektor może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy.  

 

4. TRANSPORT  

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

niekorzystnie na jakość i terminowość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

Umową.  

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 Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z 

terenu budowy.  

Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy w stanie 

czystym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasy 

przejazdów winny być ustalone z właściwymi organami zarządzającymi ruchem i drogą.  

Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem, 

mieszaniem, wypadnięciem oraz uszkodzeniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji technicznych, projektami organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

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

wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom jego wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w niniejszych 

Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 

z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inspektora. Należy stosować 

statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Na zlecenie Inspektora 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.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych.  

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 

pomocy.  

Inspektor dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

wg wzoru określonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,  

- 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, 

a mają istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, oznaczenie 

znakiem CE, który został przyznany po ocenie wyrobu na zgodność ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.  

Dodatkowo Inspektor może dopuścić do użycia wyroby budowlane umieszczone w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację techniczną, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi.  

Stosowanie materiałów budowlanych znajdującej się na liście Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 

Wyrobów Budowlanych prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub 

materiałów zakwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących 

oznakowania CE jest zabronione.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7. DOKUMENTY BUDOWY  

7.1. DZIENNIK BUDOWY  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy.  

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

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

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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, Projektanta i (lub) Inspektora.  

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

Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania się.  
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Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, za wyjątkiem 

żądania wstrzymania robót budowlanych w wyniku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub 

wykonywania ich niezgodnie z Dokumentacją projektową.  

 

 

7.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 

7.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

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

uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji projektowej i 

dokumentacji kosztowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora.  

 

8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej.  

Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość pomnożoną przez powierzchnię danego przekroju. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach lub zgodnie z wymaganiami Inspektora.  

 

8.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

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

przez Inspektora.  

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

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa 

legalizacji (atest).  

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

okresie trwania robót.  

 

8.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonawca będzie 

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

Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.  

 

8.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 

9. ODBIÓR ROBÓT  

9.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorom przejściowym robót (do celów fakturowania w ustalonych okresach rozliczeniowych),  

- odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorom technicznym robót,  

- odbiorowi końcowemu części robót,  

- odbiorowi końcowemu robót,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu robót.  

Okres rozliczeniowy ustalą pomiędzy sobą Zamawiający i Wykonawca.  

 

9.2. ODBIORY PRZEJŚCIOWE ROBÓT  

Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w pryjętych okresach rozliczeniowych.  

 

9.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

9.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Na podstawie decyzji Zamawiającego, odbiory poszczególnych obiektów połączone z przekazaniem 

ich do użytku mogą być dokonywane przed zakończeniem całości robót objętych Umową.  

Odbiory części robót będą dokonywane wg tych samych zasad co odbiór końcowy robót.  

 

9.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  

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

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

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

Inspektora.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z  Umową, Dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

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 lub zapisami w 

Dzienniku Budowy z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robót zobowiązany jest przekazać do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać  dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przed upływem okresu gwarancji na podstawie oceny stanu 

technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektów w okresie udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji.  

 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH, I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań zawartych w niniejszej 

Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w przedmiarze.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie , w skład których wchodzą : płace personalne i kierownictwa budowy , 

pracowników nadzoru i laboratorium , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania 

robót , wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuły innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

 

11. PRZEPISY PRAWNE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. 

zm.).  

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z 

późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z 

późniejszymi zmianami).  
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późniejszymi 

zmianami).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami)  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627).  

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 Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

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

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy pracach 

związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)  

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 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011)  

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

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2041).  

  

BRANŻA BUDOWLANA  

 

1. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE  

  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i 

konstrukcyjnych związanych z budową wiaty targowej i budynków: gospodarczego i sanitarnego. W 

rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku:  

1. Wykonanie fundamentów 

2. Wykonanie ścian konstrukcyjnych  

3. Wykonanie konstrukcji dachu  

4. Wykonanie pokrycia dachowego  

5. Wykonanie ścianek działowych, murowanych.  

6. Wykonanie kominów wentylacyjnych.  

  

1.1 WYKONANIE FUNDAMENTÓW   

  

WSTĘP  

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem fundamentów.  

  

MATERIAŁY - WYMAGANIA  
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Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

STOPY/PŁYTY FUNDAMENTOWE dla ustawienia murowanych SŁUPÓW konstrukcji nośnej wiaty 
targowej - żelbetowe, z betonu żwirowego C-20, zbrojone siatką z prętów ze stali klasy A-III; o 
konstrukcyjnej wysokości (h)35 cm i obrysie 70 x 190 cm;  
ŁAWA FUNDAMENTOWA stężająca sąsiadujące ustroje konstrukcyjne wiaty oraz stanowiąca 
podbudowę dla wewnętrznych ścian konstrukcyjnych budynków kubaturowych - żelbetowa, z betonu 
żwirowego klasy C-20, zbrojona prętami ze stali klasy A-III; o konstrukcyjnej wysokości (h)35 cm i 
szerokości 35 cm; 
ŁAWA FUNDAMENTOWA dla posadowienia zewnętrznych ścian konstrukcyjnych obiektów kubaturowych 
i ścian kurtynowych - żelbetowa, z betonu żwirowego, zbrojona stalą j.w.; o konstrukcyjnej wysokości 
(h)35 cm i szerokości 60 cm; 
ŁAWA FUNDAMENTOWA dla ustawienia ścianek działowych w obrębie wiaty oraz posadowienia murów 
oporowych urządzeń terenowych w otoczeniu obiektu (podbudowa podestów wejściowych) - żelbetowa, z 
betonu żwirowego klasy C-20, zbrojona prętami ze stali klasy A-III; o konstrukcyjnej wysokości (h)25 cm i 
szerokości 25 cm; 
PŁYTY FUNDAMENTOWE dla oparcia trzonów wentylacyjnych w obrębie budynków, - żelbetowe, z 
betonu żwirowego C-20, zbrojone siatką z prętów ze stali A-III; o konstrukcyjnej wysokości (h)35 cm i 
obrysie odpowiadającym gabarytom trzonów: 70x150cm; 
Przyjęte pozycje elementów konstrukcyjnych: 
beton C-20/25 
stal A-III N (RB500W) - zbrojenie główne 
A-I (St3SX-b) - strzemiona 

MURY FUNDAMENTOWE w obrębie ścian nośnych obiektów kubaturowych i niekubaturowych - z 
bloczków betonowych BETONIT o szerokości 38 cm i 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M-
5, lub betonowe, wylewane do przygotowanych, zabezpieczonych przeciwwilgociowo szalunków, o 
szerokości j.w. 
MURY FUNDAMENTOWE I OPOROWE dla realizacji urządzeń terenowych w otoczeniu budynku - z 
bloczków betonowych BETONIT, o szerokości 25 cm, na zaprawie j.w.; 
MURY FUNDAMENTOWE podbudowujące ścianki działowe w obrębie wiaty – z bloczków betonowych 
BETONIT, o szerokości 13 cm, na zaprawie j.w.; 
 

Wszystkie fundamenty i stopy należy wylewać na mokro na budowie. Fundamenty i stopy po 

zabetonowaniu należy pielęgnować przez siedem dni . Po zdemontowaniu deskowania ławy i stopy 

należy zabezpieczyć izolacją pionową.   

 
ZASYPANIE WYKOPÓW.  

Wykopy należy zasypywać warstwami grubości nie większej niż 20 cm zagęszczając grunt przy użyciu 
wibratora. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem od budynku. Na odcinku co najmniej 20 cm od 
ściany budynku należy stosować piasek, a na pozostałej części wykopu można stosować grunt rodzimy.  
Nie należy stosować gruntu zanieczyszczonego gruzem.  
  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   
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ODBIÓR FUNDAMENTÓW:   

Odbiór fundamentów obejmuje.  

Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i 

wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie lub 

w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu 

fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla 

fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w 

szalunkach ±10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i 

przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania 

podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą 

wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić 

laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i 

pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów. 

 

 NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

  

1.2 WYKONANIE ŚCIAN  KONSTRUKCYJNYCH  

  

WSTĘP  

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem nowych ścianek działowych, murowanych.  

  

MATERIAŁY - WYMAGANIA  

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

FILARY / MURY ZEWNĘTRZNE będące elementem podstawowego ustroju konstrukcyjnego wiaty – 
murowane o przekroju 30 x 150 cm, z ceramicznych pustaków szczelinowych typu MAX, na 
cementowo-wapiennej zaprawie marki M-5; wzmacniane konstrukcyjnie żelbetowymi rdzeniami 
ściennymi, stanowiącymi oparcie dla przebiegających w poziomie więźby poziomych płatwi 
stężających; 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE budynków kubaturowych, powyżej konstrukcyjnego poziomu posadzek 
kondygnacji przyziemia - 0.00 - z ceramicznych pustaków szczelinowych MAX, o grubości 30 cm, na 
cementowo-wapiennej zaprawie marki M-5; 
WEWNĘTRZNE ściany konstrukcyjne w obrębie przyziemia - z pustaków ceramicznych MAX, o 
grubości 20 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M-5; 
RDZENIE ŚCIENNE usztywniające ustrój konstrukcyjny budowli, o przekrojach 30 x 30 cm - 
żelbetowe, z betonu C-20/25, zbrojone stalą A-III i strzemionami ze stali A-I; wyprowadzone z poziomu 
ław fundamentowych, połączone zbrojeniem w przestrzeni fundamentowej i zwieńczone poziomym 
stężeniem w przestrzeni dachu (wiata) i szczytu ściany kurtynowej, odpowiednio: 
poziomą płatwią / murłatą, zakotwioną w rdzeniu i ścianach nośnych (wiata) oraz wieńcem stężającym 
(ściana kurtynowa); 
Przyjęte pozycje elementów konstrukcyjnych: 
beton C-20/25 
stal A-III N (RB500W) - zbrojenie główne 
A-I (St3SX-b) - strzemiona 

Wewnętrzne ŚCIANKI DZIAŁOWE o grubości 12 cm - z cegły ceramicznej dziurawki, na zaprawie 
cementowo-wapiennej M-3; ustawione, w obrębie wiaty na żebrach żelbetowych o szerokości 25 cm 
x(h)25 cm, zakotwione w fundamentowaniu za pomocą kotew stalowych; 
 
1.3  TRZONY WENTYLACYJNE - murowane, warstwowe, o szerokości 44 cm; wykorzystujące 
płaszcz zewnętrzny szerokości 12 cm z ceramicznej cegły pełnej klasy 150, na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-5, obudowujący wewnętrzne rdzenie przewodzące z prefabrykowanych kształtek 
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ceramicznych o przekroju 19x19 cm i średnicy kanałów o15 cm, grupowane w szachtach pionów 
wentylacyjnych, 
obsługujących przylegające pomieszczenia; kontynuowane w przestrzeniach więźby dachowej i 
dachów z wykorzystaniem blaszanych przewodów rurowych; 
 
1.4  PŁYTA spocznikowa podestów wejściowych oraz pochylni dla niepełnosprawnych (poz.PS-2)– 
żelbetowa o konstrukcyjnej wysokości 12 cm zbrojona krzyżowo prętami o12 (stal A-III) w rozstawie 
12 cm, oparta na murach oporowych i ścianach okalających za pośrednictwem wieńca obwodowego; 
 
1.5 PŁYTA PODŁOGOWA w przestrzeni budynków kubaturowych (poz.PS-1) – żelbetowa o 
konstrukcyjnej wysokości 12 cm zbrojona krzyżowo prętami o12 (stal A-III) w rozstawie 12 cm, oparta 
na ścianach zewnętrznych budynku za pośrednictwem wieńca;  
zabezpieczona przeciwwilgociowo płynną izolacją Aquafin; 
Przyjęte pozycje elementów konstrukcyjnych: 
beton C-20/25 
stal A-III N (RB500W) - zbrojenie główne 
A-I (St3SX-b) – strzemiona 
 
1.6  WIEŃCE 
W poziomie murłaty, na zewnętrznych ścianach konstrukcyjnych budynków uzupełniających - wieniec 
żelbetowy (poz.W-3) o przekroju 30 x (h)30 cm z betonu klasy C-20, zbrojone 4 prętami o12 ze stali 
klasy A-III i strzemionami o6 (stalA-I) w rozstawie co 25 cm; 
z osadzonymi kotwami stalowymi o16 do mocowania więźby dachowej, w rozstawie 0,8 m; 
Wieniec obwodowy, stanowiący nadbudowę murów oporowych i ścian obwodowych zewnętrznych 
urządzeń terenowych (podesty) (poz.W-1) - żelbetowy, 25 x (h)25 cm, 
z betonu klasy C-20, zbrojony 4 prętami o12 ze stali klasy A-III i strzemionami o6 (stalA-I) w rozstawie 
25 cm; 
Wieniec wieńczący, stanowiący w przestrzeni szczytowej ścian kurtynowych poziome stężenie układu, 
powiązane z pionowymi elementami usztywniającymi rdzeni ściennych (poz.W-2) - żelbetowy, o 
przekroju 30 x (h)30 cm, z betonu klasy C-20, zbrojony 4 prętami o12 ze stali klasy A-III i 
strzemionami o6 (stalA-I) w 
rozstawie 25 cm; 
Przyjęte pozycje elementów konstrukcyjnych: 
beton C-20/25 
stal A-III N (RB500W) - zbrojenie główne 
A-I (St3SX-b) – strzemiona 
 
1.7  PODCIĄGI 
Przyjęte pozycje elementów konstrukcyjnych: 
beton C-20/25 
stal A-III N (RB500W) - zbrojenie główne 
A-I (St3SX-b) – strzemiona 
 
1.8  NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE 
Zewnętrzne i wewnętrzne nadproża okienne i drzwiowe o rozpiętościach standardowych - 
prefabrykowane typu L-19; 
Nadproża w ścianach zewnętrznych, nad otworami o szerokości przekraczającej rozpiętości 
normatywne (nie scharakteryzowane w powyższym zestawieniu pozycji konstrukcyjnych) - w postaci 
belek żelbetowych z betonu żwirowego klasy C-20, zbrojonych 6 prętami o12 (4 o12 dołem, 2 o12 
górą) ze stali A-III i strzemionami o8 w rozstawie co 18 cm; 
Nad otworami w ściankach działowych (o maksymalnej rozpiętości 120 cm) użyto elementów 
prefabrykowanych ze zbrojonego betonu komórkowego, o wysokości 20 cm; 
  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Projektowane elementy ścienne i trzony należy murować na zbrojonym podkładzie betonowym 

.Wszystkie ścianki należy murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy 

termozgrzewalnej.  

Podłoże pod ściany należy idealnie wypoziomować. Murowanie rozpoczyna się naroży , pustaki/cegły 

układamy na cienką poziomą zaprawę . Ścianki należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich 

długości. Spoiny w murach  powinny spełniać następujące wymagania:  
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• grubość spoin poziomych ± 3 mm  

• przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione zaprawą 

(murowanie na tzw. puste spoiny).  

 

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót obejmuje:  

odbiór materiałów,  

odbiory częściowe i  międzyfazowe, odbiór końcowy 

elementu.  

  

ODBIÓR MATERIAŁÓW.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   

  

ODBIORY CZĘŚCIOWE I MIĘDZYFAZOWE.  

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 

murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 

wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych ścianek działowych nie 

mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:  

  

Lp.  Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki 

[mm]  

1  Zwichrowania i skrzywienia murów:  

- na długości 1 m  

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia  

  

6  

20  

2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  

- na wysokości 1 m  

- na wysokości 1 kondygnacji   

- na całej wysokości ściany  

  

6  

10  

30  

3  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 
warstwy muru:  
- na długości 1 m  

- na całej długości muru  

  

2  

30  

4  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem: - na długości 1 m  
- na całej długości ściany  

  

  

2  

20  

5  Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu 

przewidzianego w projekcie:  

  

  

 - na długości 1 m  

- na całej długości ściany  

6  

-  
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6  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm: - szerokość  
- wysokość  

  

  

+6, -3  

+15, -10  

7  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm:  
- szerokość  

- wysokość  

  

  

+10, -5  

+15, -10  

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.  

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 

trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  

  

ODBIÓR KOŃCOWY.  

Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,  

- sprawdzenie odbioru materiałów,  

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  

  

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i 

płytki.  

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

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

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

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  

  

3. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU  

  

3.1. WSTĘP  

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji dachu nad przestrzenią targowiska i nad budynkami pomocniczymi.  

  

3.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA  

Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

Przekrycie przestrzeni targowiska układem złożonych stromych dachów dwuspadowych z 
prostopadłymi wcięciami symetrycznych dwuspadowych dachów bocznych, wykonstruowanych nad 
frontonami wejściowymi pasaży handlowych (wiata targowa); 
oraz niezależnymi kopertowymi dachami stromymi przekrywającymi odrębne wolnostojące obiekty 
kubaturowe ( budynki gospodarczy i sanitarny); 
o przyjętym kącie nachylenia płaszczyzn połaci dachowych - 25 stopni; 
przy wykorzystaniu drewnianych elementów więźby o ustroju płatwiowokleszczowym z płatwiami 
nośnymi 18x(h)28cm, zamkniętymi w sztywny układ ramowy, wspartymi na murowanych podporach 
słupowych 30 x 150cm, zakotwionymi w rdzeniach ściennych i murach filarów co 60cm (wiata); 
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lub murłatami 14x(h)14cm opartymi na ścianach obwodowych za pośrednictwem wieńca, z 
kotwieniami co 80 cm; płatwią kalenicową 8x(h)16cm, podpartą słupkami 12x12cm, ustawionymi na 
poziomych stężeniach płatwi nośnych; 
Zastosowanie jako wspomagających elementów konstrukcji nośnej więźby, modułowego systemu 
kratownic trójkątnych, skonstruowanych w oparciu o układ: 
przebiegających w przestrzeni połaci dachowej, krokwi 8x(h)16 cm, stężonych w poziomie 
płatwi/murłat dwustronnymi kleszczami (x2) 6x(h)16 cm i usztywnionych pionowym słupkiem, 
wyprowadzonym z poziomu kleszczy 8x8 cm, stężeniami ukośnymi 8x8 cm oraz płatwią kalenicową 
8x(h)16 cm; 
zastosowanych w rozstawie osiowym 200 cm (co drugą krokiew).  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

• Kratownice drewniane należy zamocować do murłat  za pomocą łączników stalowych. 

• Elementy drewniane więźby dachowej w y m a g a j ą powierzchniowego zabezpieczenia środkami 

grzybo- i owadobójczymi oraz impregnacji czynnikiem zwiększającym ognioodporność.  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót obejmuje:  

odbiór materiałów,  

odbiory częściowe i międzyfazowe, 

odbiór końcowy elementu.  

  

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.   

  

Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,  

- sprawdzenie odbioru materiałów,  

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  

  

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

- PN-82/B-02000, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010, PN-87/B-03002, PN-80/B-03200, PN-B-

03264(2002), PN81/B-03020, PN-76/B-03001.  

- ”Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Boguckiego i M. śyburtowicza - wyd. 

“Arkady” 1984r.  

- ”Poradnik inżyniera i technika budowlanego”- wyd. “ARKADY” 1961 r.   

  

4. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO  

  

4.1. WSTĘP  
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Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachowego.  

  

4.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA  

  

Wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

- deskowanie pełne 

- blacha dachówkowa Ruukki, wzór Adamante, z blachy stalowej 0.5 mm, cynkowanej na gorąco z 

powłoką syntetyczną Pural mat w kolorze ceglastym RR750; 

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności 

wykonania.. Projektowane pokrycie z blachy należy układać na deskowaniu pełnym. Blachę należy 

montować w sposób trwały za pomocą specjalnych łączników. 

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót obejmuje:  

odbiór materiałów,  

odbiory częściowe i międzyfazowe, 

odbiór końcowy elementu.  

  

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.).  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić naleŜy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   

  

Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy obejmuje:  

• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,  

• sprawdzenie odbioru materiałów,  

• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  

• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  

• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  

  

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 9. PN-87/B-03002. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

  

  

5. WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, MUROWANYCH  

  

5.1 WSTĘP  
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Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem nowych ścianek działowych, murowanych.  

  

5.2 MATERIAŁY - WYMAGANIA  

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

• Cegła ceramiczna dziurawka gr. 12 cm  

• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-3, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Projektowane ścianki działowe należy murować na zbrojonym podkładzie betonowym pod posadzki. 

Wszystkie ścianki należy murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-ch warstw papy 

układanej na sucho.  Murowane ścianki należy kotwić do ścian konstrukcyjnych w każdej warstwie. Do 

kotwienia należy wykorzystać odcinki bednarki ocynkowanej o długości 100 cm. Bednarkę należy 

mocować do ścian nośnych kołkami rozporowymi lub kołkami wstrzeliwanymi.  

Ścianki działowe należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Spoiny w murach  

powinny spełniać następujące wymagania:  

• grubość spoin poziomych 15 mm (± 3 mm),  

• grubość spoin pionowych 10 mm  (± 3 mm),  

• przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione zaprawą 

(murowanie na tzw. puste spoiny).  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót obejmuje:  

odbiór materiałów,  

odbiory częściowe i międzyfazowe, 

odbiór końcowy elementu.  

  

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   

  

Odbiory częściowe i międzyfazowe.  

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 

murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 

wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych ścianek działowych nie 

mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:  

  

Lp.  Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki 

[mm]  
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1  Zwichrowania i skrzywienia murów:  

- na długości 1 m  

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia  

  

6  

20  

2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  

- na wysokości 1 m  

- na wysokości 1 kondygnacji   

- na całej wysokości ściany  

  

6  

10  

30  

3  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej 
warstwy muru:  
- na długości 1 m  

- na całej długości muru  

  

2  

30  

4  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem: - na długości 1 m  
- na całej długości ściany  

  

  

2  

20  

5  Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie:  
- na długości 1 m  

- na całej długości ściany  

  

  

6  

-  

6  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm: - szerokość  
- wysokość  

  

  

+6, -3  

+15, -10  

7  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm: - szerokość  
- wysokość  

  

  

+10, -5  

+15, -10  

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.  

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 

trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  

  

Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,  

- sprawdzenie odbioru materiałów,  

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,  

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  

  

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i 

płytki.  

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

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

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

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
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6. WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH  

  

6.1 WSTĘP  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych. Element 

dotyczy wykonania przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej.  

 

6.2 MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania ścian i robót towarzyszących mają spełniać niżej 

określone wymagania techniczne i estetyczne:  

• Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie niższa niż B-15), stosować odpowiedni cement, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.  

• Cegła ceramiczna pełna  25x12x6,5 cm, klasy 10,  

• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.  

• Zaprawa cementowa marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo, 

wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.  

  

TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU KOMINÓW WENTYLACYJNYCH.  

Kominy wentylacyjne należy murować z cegły pełnej  na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr 

12 cm. Kominy należy murować na projektowanym stropie. Przejście kominów przez dach należy 

oddylatować od konstrukcji dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie komina o szerokości 40 

mm. Szczelinę dylatacyjną należy przykryć od góry kołnierzem z blachy . Kominy należy murować 

warstwami z zachowaniem właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z 

zachowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość spoin poziomych 12 mm (± 2 mm),  

- grubość spoin pionowych 10 mm  (± 2 mm),  

- wewnątrz budynku, przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być 

wypełnione zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny),  

- ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

 

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   

Odbiór kominów murowanych.  

Odbiór kominów murowanych z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych cegłą obejmuje 

sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe 

dopuszczalne odchyłki murów z cegły nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:  

  

Lp.  Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki 

[mm]  
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1  Zwichrowania i skrzywienia murów:  

- na długości 1 m  

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia  

  

6  

20  

2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  

- na wysokości 1 m  

- na wysokości 1 kondygnacji   

- na całej wysokości ściany  

  

6  

10  

30  

3  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 
warstwy muru:  
- na długości 1 m  

- na całej długości muru  

  

  

2  

30  

4  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem: - na długości 1 m  
- na całej długości ściany  

  

  

2  

20  

5  Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie:  
- na długości 1 m  

- na całej długości ściany  

  

  

6  

-  

6  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm: - szerokość  
- wysokość  

  

  

+6, -3  

+15, -10  

7  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm: - szerokość  
- wysokość  

  

  

+10, -5  

+15, -10  

Ponadto należy sprawdzić szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy dokonać 

przez oględziny.  

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 

trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. Ważną 

częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności i drożności. Sprawdzić 

należy również czy w przewodach kominowych występuje właściwy ciąg naturalny.  

  

Odbiór robót towarzyszących  

Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonywania i po zakończeniu należy 

dokonać następujących odbiorów robót towarzyszących:  

1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w projektowanym 

stropie. Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny.  

2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych oraz 

zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny.  

 

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężonej. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

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

- PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna.  

- PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka.  

- PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodów dymowych.  

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
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- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  

  

7.IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE   

  

7.1 WSTĘP  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji  

przeciwwilgociowej.  

  

7.2 MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania izolacji:  

Izolacja pozioma ław fundamentowych oraz ścian kondygnacji parteru w poziomie podłogi gruntowej 
przewidziana poprzez wykorzystanie dwóch warstw papy bitumicznej; 
Izolacja pionowa płaszczyzn ścian fundamentowych przy zastosowaniu szczelnej, powiązanej z 
izolacją podłogi gruntowej, płynnej izolacji uszczelniającej, odpornej na działanie napływowych 
powierzchniowych wód gruntowych. 
Izolacja pozioma podłogi gruntowej przy wykorzystaniu dwóch warstw zgrzewanej folii poliuretanowej, 
o grubości 2 x 0.3 mm, układanej na krzyż na podłożu płynnej izolacji uszczelniającej; 
Izolacja wodochronna posadzek pomieszczeń technologicznych i sanitarnych poprzez zastosowanie 
podwójnej warstwy zgrzewanej folii poliuretanowej, o grubości 2 x 0.3 mm oraz płynnej izolacji 
wodochronnej; 
Izolacja wodochronna powierzchni płyt podestów schodowych poprzez użycie płynnej izolacji 
uszczelniającej (np.Aquafin) na podłożu warstwy spadkowej. 
 
TECHNOLOGIA  I  OGÓLNE  WYMAGANIA  WYKONANIA  IZOLACJI  PRZECIWIWGOCIOWYCH  

Izolacja przeciwwilgociowa z folii  

Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z jednej 

warstwy folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię należy wywinąć na ścianę na wysokość co 

najmniej 15 cm. Styk ścian z połowem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy 

klejowej lub cementowej. Styki folii należy zgrzewać mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co 

najmniej o 30 cm. Izolację z folii należy wykonywać bezpośrednio przed wykonaniem kolejnych 

warstw podłogowych. Po dokonaniu odbioru uzgodnionej części izolacji z folii należy bezpośrednio 

przystąpić do wykonywania kolejnych warstw podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo 

starannie, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji.  

Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe 

miękkie, stare wykładziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek 

ciągłości.    

  

Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych    

- Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę 

lub jej część od wody lub pary wodnej.  

- Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  

- Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem 

materiałowym oraz różnej klasy odporności.  

- Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między 

tymi przewodami lub elementami i izolacją.  

- Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 

realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5
0
C - dla izolacji z materiałów 

bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco,  

- Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.  
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Podkład (podłoże) pod izolacje  

Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania:  

1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.  

2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona.  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów   

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin 

przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   

  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych   

Odbiory międzyfazowe   

(częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między fazowy powinien 

obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej 

rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć 

wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu,  

- sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 

podkładem (dokonać próby wodnej),  

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,  

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia. 

 

Odbiór końcowy   

Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje:  

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 

każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 

wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  

  

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  

- BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.  
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- PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.  

   

8. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITY PODWIESZONE  

  

8.1 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH)  

  

8.2  WSTĘP  

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin – licowanie ścian płytkami ceramicznymi w 

pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) .  

  

8.3  MATERIAŁY  

Płytki ścienne  

- płytki ceramiczne ścienne – typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm, powierzchnia 

gładka, wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach 

mokrych  

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna  

- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni  ścian przed położeniem płytek 

ceramicznych, - listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narodników z PCV   

  

Tynk cementowo – wapienny kategorii III.  

- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – 

wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – 

dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, 

marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie 

ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity.  

  

Tynk cementowo – wapienny kategorii II.  

- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, mieszanina 

piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – dwuwarstwowy, zatarty na ostro 

(obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 

obrzutkę, stosowany pod glazurę.  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Tynki cementowo – wapienne.   

We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury wykonać 

tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie (na 

ścianach wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach), natomiast pod okładziny ścienne tynki kategorii 

II zatarte na ostro. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej 

ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy 

warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki 

zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie 

obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 

Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 

na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą 

packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić 

szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do 

zaprawy, szczególnie ich wilgotność.   

 

Glazura.   

W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach mycia i gospodarczym  na ścianach do wysokości 

2,10 m. od powierzchni podłogi wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą 

zaprawy klejącej do glazury. Przy obecnej wysokiej jakości i szerokiej gamie kolorystycznej glazury 

wykonanie zabezpieczenia ścian glazurą w pomieszczeniach mokrych jest  stosunkowo łatwe, 

wymagana więc będzie wysoka jakość wykonania prac. Spoiny należy wypełnić zaprawą do 

fugowania w kolorze płytek ceramicznych.   
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ODBIÓR ROBÓT  

4.1.4.1. Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia.   

  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu 

zawilgocenia przed wykonaniem tynków,  

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej,   

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 metrowej,  

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,  

 • sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego   

- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,  

- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,  

 • sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),  

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi,  

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,  

• sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne,  

• sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, 

prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości 

styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

• sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez 

fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.   

 

9. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN   

9.1  WSTĘP  

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonanie tynków wewnętrznych .   

  

9.2  MATERIAŁY 

Tynk cementowo – wapienny kategorii III.  
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Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – 

wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – 

dwuwarstwowy, gładki.  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Tynki cementowo – wapienne.   

Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą 

na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a 

marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut 

wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować 

zaprawę cementowo – wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 – 10 cm 

zanurzenia stoika pomiarowego. Na rzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, 

a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką 

fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie 

nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na 

dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich 

wilgotność.  

  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  

  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i 

stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,  

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 

m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm 

powyżej 3,5 m wysokości,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 

m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),  

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót tynkarskich:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.  

 

10. SUFITY  PODWIESZONE  
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10.1 WSTĘP  

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonanie sufitów podwieszonych .  

 

10.2  MATERIAŁY  

Płyty kartonowo-gipsowe  dają możliwość szybkiego i łatwego montażu sufitów o dowolnie wybranym 

kształcie. Płyty tworzą przyjemny i zdrowy mikroklimat.   

Rodzaj płyty  grubość (mm)  długość (mm)  szerokość (mm)  

Płyty renowacyjne  6,5  2600  1200  

Płyty standardowe (zwykłe) GKB  9,5/12,5/15  2000-3000  1200  

Płyty wodoodporne GKB  12,5  2600-3000  1200  

Płyty ognioochronne GKF  12,5/15  2600-3000  1200  

Płyty wodo-ognioochronne GKFI  12,5  2600  1200  

  

Akcesoria do budowy sufitów  

Elementy konstrukcji sufitu: gipsy, kleje, wkręty, elementy mocujące, narożniki, taśmy profile metalowe 
do konstrukcji podwieszonej.  
Sufit podwieszany o konstrukcji lekkiej, w układzie krzyżowo rozpiętych, mocowanych za 
pośrednictwem wieszaków do elementów więźby dachowej, profili aluminiowych o konstrukcyjnej 
wysokości (x2)5.0cm i utwardzonych niepalnych płyt gipsowowłókninowych, grubości 15mm. W skład 
konstrukcji wchodzą: profile główne, przyścienne, poprzeczne, oraz łączniki, kotwy i wieszaki. 
  

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Sufity podwieszone.   

Technologia wykonania zależna jest od wykonawcy – producenta systemu montażu sufitów 

podwieszonych.  

Generalnie – płyty standardowe należy podwiesić na ruszcie stalowym podwieszonym do istniejącej 

konstrukcji. Konstrukcję nośną płyt stanowią nośne profile stalowe z wieszakami na których ułożone 

są płyty gipsowo – kartonowe. Przy ścianie sufit zabezpieczony jest profilami stalowymi 

przyściennymi. W suficie podwieszonym montować można oświetlenie, co stanowi walor zarówno 

użytkowy jak i dekoracyjny sufitu.   

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami systemu zastosowanego stropu podwieszonego oraz odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość 

materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie.  

  

Odbiory sufitu podwieszonego  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac, odbiór międzyfazowy 

powinien obejmować:  

- Sprawdzenie wymagań technologicznych systemowych,  

- sprawdzenie zgodności przygotowania rusztu stalowego jako konstrukcji nośnej płyt g-k z 

przyjętym systemem montażu,  

- sprawdzenie ułożenia płyt g-k,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni poziomych i pionowych sufitu,  

- sprawdzenie dokładności zabudowania instalacji oraz możliwości dostępu w przypadku awarii 

instalacji,  Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzić protokół.  

 

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót tynkarskich:  
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- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

   

11. PODŁOGA I POSADZKI  

  

11.1 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i 

posadzkowych.   

  

11.2 WSTĘP  

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z płytek 

gresowych  układanych na zaprawie klejowej w budynkach kubaturowych i nawierzchni posadzki wiaty 

alternatywnie:  

z kamienna, z ciosów dolomitowych wysokości 10 cm 

z kostki brukowej o grubości 8cm. 

  

MATERIAŁY  

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i 

klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

 

11.3 POSADZKI W OBIEKTACH KUBATUROWYCH: 

- Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm,; płytki muszą spełniać następujące wymagania: 

nasiąkliwość ≤ 3%; wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 

≥5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.  

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na 

temperaturę od -200C do +600C.   

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, 

oleje i rozpuszczalniki.   

- Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypełnionych gumą,  

- Listwy wykończające z tworzywa sztucznego. 

 

11.4 POSADZKA WIATY: 

kamienna, z ciosów dolomitowych wysokości 10 cm, 
spajanych cementowo-wapienną zaprawą murarską M-5 lub kostki granitowej na 
podsypce cementowo-piaskowej; 
układana na bazie z tłucznia kamiennego (h)30cm i leżąca na zagęszczonym gruncie 
rodzimym; 

alternatywnie: 

z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 

o grubości po zagęszczeniu 15cm i warstwie odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości po 

zagęszczeniu 10cm 

  

TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA.  

Warstwa wierzchnia posadzki musi  być równa, mocna i wystarczająco gładka. Dopuszczalne 

odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 

mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia  

Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej. Spoiny 

między płytkami o szerokości 2 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, 

na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na 
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posadzce. Posadzkę należy wykonać z płytek w kolorze z prostym wzorem ułożenia. Dopuszczalne 

odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  2 

mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm 

na całej długości oraz 2 mm na  szerokości pomieszczeń.  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin 

przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.   

  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) odbiór między 

fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki 

w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,  

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi 

przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 miejscach,  

- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o 

długości 2m,  

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,  

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników lub 

kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,  

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:  

• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej 

oddalonym od źródła ciepła,  

• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),  

• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po 1 

pomiarze na każde 50 m
2
 powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części 

podłogi), Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności 

podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy 

sporządzić protokół.  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:  

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie 

protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
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• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu,  

• sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie,  

• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

• sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania 

należy wykonać przez oględziny,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki,  

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania należy 

wykonać przez oględziny,  

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 

każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 

wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  

  

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)  

- PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione.  

- AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 

  

12. MALOWANIE  

  

12.1 MALOWANIE ŚCIAN NIE POKRYTYCH GLAZURĄ W POMIESZCZENIACH KUBATUROWYCH  

  

12.2 WSTĘP  

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach mokrych. Projekt przewiduje malowanie ścian 

powyżej glazury oraz sufitów farbami akrylowymi oraz emulsyjnymi.  

  

12.3 MATERIAŁ  

Farby emulsyjne  

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich 

pomieszczeniach sanitarnych budynku, ściany należy pomalować w pastelowych kolorach takich 

samych jak glazura, sufity pomalować kolorem białym.  

np. Farba emulsyjna biała Atlas - silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do zastosowań 

wewnątrz 

Zastosowanie Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do pokryć powierzchni i podłoży z 

betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt 

gipsowo-kartonowych oraz tapet.      

Właściwości Ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba ARKOL moŜe być stosowana do 

malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, 

przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho.  

  

Dane techniczne  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)  1 lub 2  

Temperatura podłoża  od +5°C do +30°C  

Gęstość wyrobu  ok. 1,55 g/cm
3
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Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96.   

Wyrób zgodny z PN-C-81914.   

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych   

Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy pomalować farbami emulsyjnymi 

dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie należy wykonywać po 

całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, 

wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, montażu stolarki itp. Technologia 

wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na 

rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.),  i 

różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano 

kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach 

dostosowanych do koloru glazury, na sufitach zaleca się kolor biały (uzgodnić z użytkownikiem i 

autorem projektu budowlanego). Powłoki malarskie będą wykonywane na odnowionych tynkach 

poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie zaleca się zatem gruntowania tych 

powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania farby nie podaje inaczej. Należy 

stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w 

budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca 

się stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być 

niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie. Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.    

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić 

uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.  

  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 

międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,  

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 

przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, 

twardości powłoki itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
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- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż 

po 7 dniach od zakończenia prac. 

  

13. MALOWANIE  ŚCIAN    

  

13.1 WSTĘP  

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem powłok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie ścian w tych pomieszczeniach 

farbami emulsyjnymi dwukrotnie oraz akrylowymi.  

 

13.2 MATERIAŁ  

Farby emulsyjne farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów 

we wszystkich pomieszczeniach ściany należy pomalować w pastelowych kolorach   

 

np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz 

 -bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna  
ISO 9001 

Norma: WT-558/98  

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU  

Typ wyrobu  Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu  

Przeznaczenie  Dekoracyjne malowanie podłoŜy budowlanych wewnętrznych 

typu cementowo – wapiennych, betonowych, gipsowych i 

kartonowo gipsowych  

Kolory  Biały  

Efekt dekoracyjny  Mat  

Gęstość  Ok. 1,5 g/cm
3
  

Rozcieńczalnik  Woda pitna  

Temperatura zapłonu  Produkt niepalny  

Atesty, Certyfikaty  PZH  

Przechowywanie, Transport  Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od 

źródeł ciepła  

Termin ważności  12 miesięcy  

II. SPOSÓB UŻYCIA  

Przygotowanie produktu do stosowania  Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą 

pitną.  

Metody i parametry nakładania  Dodatek 

rozcieńczalni 

ka [%]  

Lepkość 

(6mm) [sek]  

Średnica 

dyszy [mm]  

Ciśnienie 

kPa  

Zalecana 

Ilość warstw  

Pędzel, wałek    Forma 

handlowa  

    2÷3  

Warunki malowania  Temperatura powyżej 5°C  

Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.  
pokojowej  

• nadaje się do manipulacji – 3 h   

• własności użytkowe – 3 h   

Powtórne malowanie  2 h  

Wydajność  Ok. 8 m
²
/ l  

Mycie narzędzi  Natychmiast  po  użyciu  -  obficie  wodą, 

 zaschniętą  farbę rozcieńczalnikiem nitro  

Opakowania  1l; 3l; 5l; 10l; 20l  

  

Warunki malowania  Temperatura powyżej  5°C,  pomieszczenia  dobrze wentylowane  

(wietrzone)  
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Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o 
temp.  
pokojowej  

• nadaje się do manipulacji – 20 h   

• własności użytkowe – 72 h   

Powtórne malowanie  24 h  

Wydajność  Ok. 10 m
²
/ l  

Mycie narzędzi  Nobiles – Rozcieńczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych 

ogólnego stosowania  

Opakowania  0,8 l; 3 l; 5 l; 12 l  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Malowanie ścian i sufitów   

Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. 

ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, montażu 

stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga 

szczegółowego omówienia. Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie 

nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach.   

Poniżej podano przykładowe technologie wykonywania powłok malarskich zalecane przez producenta 

farb emulsyjnych.  

  

ODBIÓR  ROBÓT:  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić 

uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.  

  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 

międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania,  

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 

przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, 

twardości powłoki itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż 

po 7 dniach od zakończenia prac,  

- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 

zakończeniu.  
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14.  STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA  

 

14.1.OKNA 

 

14.2 WSTĘP  

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien. 

m.   

 

14.3 MATERIAŁY   

Stolarka okienna drewniana sosnowa, gruntowana bejcą w kolorze orzech, powleczona warstwą 
zabezpieczającą lakieru silikatowego; 
Wypełnienie otworów okiennych z użyciem szyb zespolonych;, okucia obwiedniowe,  rozwieralno – 
uchylne z mikrowentylacją i otworami rozszczelniającymi, zastosowanymi w ramie okiennej.  
  

Wbudowywanie stolarki okiennej  

Przygotowanie ościeży:  

- Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu   

- Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych komórkowych lub betonów lekkich 

scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wykonane  aby spełnione były wymagania z 

punktu widzenia zamocowania okna oraz umożliwienie uszczelnienie przestrzeni między ościeże i 

ościeżnicą.  

- Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien 

podanych w projekcie technicznym.  

   

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu:  

- W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub 

listwach.  

- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 

sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.  

- W ościeżach bez węgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 

wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 

termoizolacyjnym.  

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami 

(nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.   

- Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Sprawdzić działanie okuć.  

- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych 

haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei 

rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.    

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 

zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych.  

- Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.  

- Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnętrz 

fragment  ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie 

ościeżnicy.  

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 

zamknąć.  

    

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów   

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
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wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 

elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

  

Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu  

Odbiór okien i ich montaż  powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien 

obejmować:  

- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości  i spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,  

- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem,  

- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie 

pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  

  

15.  DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  

  

15.1 WSTĘP  

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 

  

15.2 MATERIAŁY  

Drzwi wewnętrzne  

Drzwi PCV akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykły, klamka z szyldem  

  

 Drzwi  zewnętrzne  

Drzwi PCV akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykły, klamka z szyldem  

  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Osadzanie drzwi :  

- Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 

powinny przenieść wymagane obciążenia.  

- Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz.  

- Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.  

- Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do 

ościeżnicy.  
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7.2. 4. ODBIÓR ROBÓT  

7.2.4.1. Odbiór materiałów   

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 

elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi 

stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

  

Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu  

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem,  

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .  

  

.Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie 

pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  

  

16.  OŚCIEŻNICE  

  

16.1 WSTĘP  

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ościeżnic związanych z wymianą  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.   

  

16.2    MATERIAŁY  

Ościeżnice stalowe wewnętrzne – do drzwi zaznaczonych na zestawieniu stolarki drzwiowej 

wewnętrznych zastosować ościeżnice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 

grubości 1,2 mm , malowane farbą proszkowo na kolor , akesoria : zawiasy czopowe, uszczelka 

gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze, kotwy montażowe,   

  

Ościeżnica stalowa do drzwi zewnętrznych – metalowa systemowa, z blachy ocynkowanej grubości 

1,5 mm , w kolorze drzwi zewnętrznych , z profilem uszczelniającym, akcesoria: trzy zawiasy 

czopowe, uszczelka gumowa w kolorze , dyble montażowe, próg ze stali nierdzewnej.  

  

TECHNOLOGIA  WYKONANIA  

Montaż ościeżnic metalowych – osadzania ościeżnic metalowych należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej:  

- Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich 

murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 

wpuszczonymi w spoinę muru.  
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- W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie murowania 

przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z murem kotwami 

wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm.  

- Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania przez 

wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi w 

spoinę na długość 250 mm.  

- Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi ościeży otworu 

drzwiowego w ścianie.  

- Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć 

rozpórką, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób zależnie 

od rodzaju ościeżnicy.  

- Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia ościeżnicę 

obmurowuje się.  

- Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek 

działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów   

Odbiór ościeżnic przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 

na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 

elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

  

Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu  

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem,  

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów. 

  

  

17.  ELEWACJE   

  

17.1 ELEWACJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

  

17.2 WSTĘP  

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych  

 W niniejszym punkcie przedstawiono prace związane z wykonaniem ocieplania ścian i ułożenia 

tynków elewacyjnych cienkowarstwowych akrylowych na ścianach zewnętrznych.   
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Projektowane są następujące prace elewacyjne:  

- ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 12cm w systemie BAUMIT GRANOPOR z 

wyprawą tynkarską akrylową, 

- szpachlowanie ścian zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, 

- wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych akrylowych BAUMIT GRANOPORPUTZ 

wykonanych ręcznie – wykonanie warstwy pośredniej na powierzchni ścian, o fakturze baranek. 

             

17.3 MATERIAŁY  

Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-EN 13164:2004.  
Do izolacji elementów wskazanych w projekcie należy zastosować styropian wodoodporny 
o wymiarach: 
-długość do 1000 mm 
-szerokość do 500 mm 
-grubość od 20 mm do 200 mm co 10 mm 
charakteryzujący się następującymi parametrami, zgodnie z PN-B-20132:2004: 
A. Dla izolacji ścian zewnętrznych budynku przy grubości docieplenia 120 mm – odmiana 
EPS 70-040 Fasada: 
B. Dla izolacji ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu przy grubości docieplenia 10 cm 
– STYRODUR C 
Docieplenie ścian piwnicznych budynku, wykonać należy warstwą termoizolacji gr. 10 cm 
poniżej istniejącego terenu. 
Jako materiał termoizolacyjny zastosować frezowane płyty polistyrenu ekstrudowanego 
(STYRODUR) o ustabilizowanych wymiarach, zwartej strukturze i krawędziach, bez wyszczerbień 
i wyłamań. 
Płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, jakie 
można spotkać na placu budowy, nie powinny zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, 
winny być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów oraz na proces starzenia. Płyty 
styropianowe powinny być odporne na procesy gnilne w wilgotnym środowisku, zachowywać swoje 
właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci. 
Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, winny 
posiadać aktualne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania. 
Materiały pomocnicze: tj. kleje do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, 
listwy 
cokołowe i narożne aluminiowe, itp. 

- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianu – przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), max/min grubość zaprawy – 2/5 mm; 

- siatka podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolerancją 5 g do zbrojenia zapraw elewacyjnych z 
włókna szklanego impregnowanego alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego; 

- łączniki - warstwę izolacyjną należy mocować łącznikami do podłoża (nawet w przypadku 
używania zaprawy klejącej). Ilość łączników (kołków) na jeden m2 lub jedną sztukę płyty jest 
zależna od projektu, jednak nie mniej niż 6 sztuk na 1m2. Długość łączników o średnicy 10 mm 
należy dobrać w zależności od grubości styropianu. Przy mocowaniu styropianu stosować 
trzpienie z tworzywa; 

- profile cokołowe - listwy startowe o szerokości zależnej od grubości płyt styropianowych 
mocowane przy pomocy wkrętów (kołków rozporowych) do ściany na takiej wysokości od podłoża 
jaka jest zalecana w projekcie. Listwy powinny być wypoziomowane oraz mocowane w linii 
prostej. Ewentualne nierówności ściany kompensować należy podkładkami pod listwę startową; 

- narożniki - narożniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego do zabezpieczania naroży Można je 
również stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed możliwością 
uszkodzeń mechanicznych ostrych krawędzi ścian. 

- preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką tynków - 
gotowa emulsja gruntująca o gęstości: ok. 1,0 g/cm3 służąca do gruntowania wszystkich 
porowatych i chłonnych podłoży betonowych, podkład gruntujący winien posiadać dużą zdolność 
penetracji, wnikać silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży powodując ich 
wzmocnienie, winien charakteryzować się też paro przepuszczalnością. Podkład winien być 
niepalny, a zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od -20°C do 80°C. ; 



 

   43 

- podkładowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania podłoża przed położeniem 
cienkowarstwowych tynków: akrylowych i mozaikowych koloru białego o gęstości: ok. 1,5 g/cm3 i 
o przyczepności do betonu min. 1MPa. 

- akrylowe wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przeznaczone do ręcznego wykonywania: 
wyprawa elewacyjna – tynk akrylowy szlachetny cienkowarstwowy grubości 3 mm, BAUMIT 
GRANOPORPUTZ postać ciekła masa gotowa do użycia, wygląd zewnętrzny jednorodna masa 
po zmieszaniu, odporność na rysy – brak rys w grubości równej 2- krotnej grubości zalecane w 
systemie lub grubości wynikającej w technologii wykonania. 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Warstwa izolacyjna winna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie należy 
przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt architektoniczny oraz z 
wytycznymi montażu i ocieplenia producenta systemów elewacyjnych. 
Na czas przerwania robót murarskich należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym 
 wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykiem dociskowym, 
zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym 
należy przestrzegać poniższych zasad: 
-rozstaw kotew w poziomie max co 65cm 
-rozstaw kotew w pionie max co 50 cm 
Płyty z styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania 
spoin – mijankowo. 
 
WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 
Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń Wymogi fizyko-chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, mocne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących w warstwie izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ocieplenia spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio 
przygotować. 
Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego. Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować 
bez rozcieńczania w temperaturach od +5°C do +25°C. Podkład należy nakładać w jednej warstwie 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych 
i wynosi od 4 do 6 godzin.  
Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy w 
sytuacji, gdy np. wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe 
nałożenie tynków. 
Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 

 produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami 
producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń 
nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką 
warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach 
nie jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzupełniające na 
małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy użyć fabrycznie przygotowanych 

 produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Zaprojektowano wyprawę z tynku strukturalnego barwionego w masie. 
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Tynki akrylowe dostarczane są na plac budowy w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej 
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych 
wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu 
zawartości. 
Czynności nakładania i fakturowania tynków akrylowych mogą być prowadzone w temperaturach 

 od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje 
się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
 wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy on głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 
 

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): Odbiór 

międzyfazowy robót  powinien obejmować  sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: 

czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,   

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i 

drzwiowych,  

- sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia 

powierzchni tynków,  

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki   

- Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

  

18.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

  

18.1 UTWARDZENIE   
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Przy targowisku projektuje się parkingi na podłożu trawiastym, drogę wewnętrzną oraz plac targowy z 

chodnikami utwardzony kostką brukową i nawierzchniami żwirowymi. W zależności od przeznaczenia 

projektuje się utwardzenie kostką brukową (betonową) i kruszywem w postaci nawierzchni żwirowej  

różnej grubości kostki brukowe.  

   

18.2 UTWARDZENIA  

  

WSTĘP  

Należy  wykonać przestrzeń placu targowego i dojścia do pawilonów pomocniczych z kostki betonowej 

grubości 8cm.  

Należy wykonać parkingi na podłożu trawiastym z Eco kratki trawnikowej – parkingowej 

540x370x35mm 

Pozostałe ciągi pieszo-jezdne wykonać z utwardzonych nawierzchni żwirowych 

  

MATERIAŁ  

Kostka betonowa grubości 8 cm 

Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza ni/ 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza ni/ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej ni/ 5%. 
Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 . 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 
Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej ni/ 4 mm. 
Wymagania dla kruszyw: 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
_ tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. 
Obrzeże betonowe o wymiarach 15x30x100cm. 
Krawężniki betonowe 
Materiałami stosowanymi sa: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Należy  wykonać chodniki z kostki betonowej. Plac targowy i chodniki wykonać z kostki betonowej typu 

Holland  grubości 8 cm, na podsypce piaskowej i podłożu żwirowym. Plac targowy i dojazd należy 

wykonać z kruszywa rozścielanego mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 12cm. Parkingi 

wykonać na podłożu trawiastym z Eco kratki trawnikowej – parkingowej 540x370x35mm . Place 
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obramować krawężnikiem drogowym betonowym 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z betonu B – 15 o 

wymiarach 15x30x30 posadowionej na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Chodniki oraz place 

wykonać  ze spadkiem poprzecznym 0,5 – 2 % w kierunku jezdni.  

  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia.   

  

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych przy wymianie 

chodników i powinien obejmować:  

- sprawdzenie przygotowania podłoża piaskowego pod chodniki  

- sprawdzenie sposobu ułożenia płytek chodnikowych,   

- sprawdzenie wykonania gotowych chodników w tym,: prawidłowości przylegania płyt 

chodnikowych do podłoża piaskowego, prawidłowości ułożenia płyt, prawidłowości i równości 

ułożenia powierzchni, spadków, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich 

wypełnienia,   

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół .  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE  

- PN-B-06250 Beton zwykły. 

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

- PN-B-l1113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane woda do betonów i zapraw. 

- PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
inne: 

- BN-6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni (...).Zalecenia 
IBDiM Udzielania 

- Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. 

- BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych mas otaczanych na 
gorąco. 

- PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziały, nazwy, 
określenia. 

- PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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- PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych. 

- - inne dokumenty 

- Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP-
19/84 

- Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM. 

 

 

19.  ZIELEŃ  

  

19.1. WSTĘP  

Projekt przewiduje wykonanie trawników pomiędzy utwardzeniami oraz sadzenie drzew i krzewów .  

  

19.2. MATERIAŁY  

- trawa,  

- humus,  

- tuja szmaragdowa wys. min 50,0 cm  

  

TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Po wykonaniu niwelacji terenu należy  ułożyć  warstwę humusu grubości około 20 – 30 cm, a następnie 

wysiać trawę oraz posadzić krzewy niskie wieloletnie nie wymagające dużej pielęgnacji. Zwrócić należy 

szczególną uwagę na właściwe zagospodarowanie terenu zielonego.  

  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów  

Odbiór sadzonek oraz trawy i humusu powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę poprzez ocenę wizualną.   

  

Odbiory terenów zielonych  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować fazy :  

- sprawdzenie przygotowania podłoża pod tereny zielone,  

- sprawdzenie nasadzeń oraz sposobu wysiewu trawy oraz pielęgnacji do chwili przyjęcia się 

nasadzeń i wyrośnięcia trawy,  

  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy terenów zielonych:  

- sprawdzenie zgodności wykonania terenów zielonych z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych roślin i nasion do wysiewu i nasadzeń na podstawie 

protokołów odbioru po ich zakupie,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

  

  

                                                                                                                                                  

  

  

  


