
 
 
 

   SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

      BUDOWLANYCH 
 
 
 
Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: 
 „remont budynku biurowego” w m. Spytkowice, gmina: Spytkowice 
 
Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa:  
Spytkowice 
nr ewid. działka nr 707/5 
gmina: Spytkowice 
powiat: Wadowicki 
woj. małopolskie 
 
  
     
Zamawiający:  
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 
Pl. Kościuszki 5, 32-640 Zator 
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Zam. Publ. 8/2018
Załacznik nr 1 do SIWZ



 

SPIS TREŚCI 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
I. POKRYCIA DACHOWE  
II. ROBOTY OCIEPLENIOWE 
III. ZAPRAWY TYNKARSKIE  
IV.  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  
V. ROBOTY MALARSKIE 
VI.  POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
VII. POSADZKI Z TERAKOTY 
VIII. ROBOTY ZIEMNE 
IX. ROBOTY ZIEMNE 
X. HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW 
XI. ROBOTY MURARSKIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. 
„remont budynku warsztatu z zapleczem socjalnym i kotłownią" 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów 
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 
1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty : 
a) Część budowlana – kod CPV 

• 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych 
• 45450000-6 Roboty ociepleniowe 
• 45410000-4 Tynkowanie 
• 45442100-8 Roboty malarskie 
• 45262423-2 Posadzki 
• 45260000-7 Hydroizolacje 
• 45262520-2 Roboty murarskie 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
•  obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 
•  budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 
•  budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
•  roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
•  remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji 
•  urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 



z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 
•  teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
•  pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 
•  dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone 
zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
•  dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
•  aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
•  wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
•  droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 
•  dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
•  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
•  rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
•  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
•  materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



•  polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
•  projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 
•  rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 
•  przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
•  część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 
•  ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy remontach oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami kierownika robót 
budowlanych. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych 
wraz ze wszystkimi wymaganymi, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 
specyfikacji technicznych. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien dokumentację powykonawczą. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na własny koszt. Projekty 
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa 
w dokumentach przetargowych. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy. 
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.  
1.5.4. Wymagania organizacyjne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć: 
•  biuro dla Wykonawcy robót budowlanych, 
•  magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, 
•  tereny dla składowania urobku. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 



Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu robót 
w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z robotami budowlanymi i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca zapewni również odpowiednie zabezpieczenie terenu zapewniającą stałą 
widoczność (zarówno w porze dnia i nocy). Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem 
terenu zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidy-
wanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
1.5.5. Tablica informacyjna 
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną robót budowlanych. 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
1.5.7. Ochrona środowiska 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie 
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy 
o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525). 
W okresie trwania remontów Wykonawca będzie: 
Stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu robót oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
•  Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
•  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
•  Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 
zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627) 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 



rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 
Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem: 
•  Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
•  Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a 
wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 
•  Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon), 
•  Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 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 robót budowlanych i powiadomić władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika robót budowlanych i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez 
kierownika robót i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) 
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt budowlany lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. kierownik robót może 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
kierownika robót Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał kierownika robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych, zgodnie                                   
z poleceniami kierownika robót. 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są 
w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 



Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował kierownika robót o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie stosownych dokumentów. 
1.5.13. Lista podstawowych aktów prawnych 
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz.U. Nr 80, poz. 717 
2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
24 października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartoraficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
Dz. U. 25/1995, poz. 133 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
Dz. U. 8/95. poz, 38 z późniejszymi zmianami 
6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
Dz. U. 62/2001. poz. 627 
7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, 
poz. 628 z późniejszymi zmianami 
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
Dz. U. 26/2000, poz. 313 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297 
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 
2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 
13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 
z późniejszymi zmianami 
14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 



17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych 
i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku 
tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, 
poz. 195 
18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz 
zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 
19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, 
poz. 838. 
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622 
22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z późniejszymi zmianami. 
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137 
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu 
Dz. U. 121/2003, poz. 1138. 
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 
Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 
26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079 
27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Dz. U. Nr 90, poz. 575 
28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 
29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst 
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, 
poz. 78 z późniejszymi zmianami. 
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 
33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych 
warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz 
inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367. 



34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 
35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 
poz. 401) 
37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 
(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 
38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 
z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 
39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
200lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58) 
46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. 



zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi kierownikowi robót do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć kierownikowi robót wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Jakość materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do remontu powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność 
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca powinien dostarczyć kierownikowi robót pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 
z Inspektorem Nadzoru. 



2.5. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez kierownikowi robót. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu remontu w miejscach 
uzgodnionych z kierownikowi robót lub poza placem remontu w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu, bądź złożone w miejscu wskazanym przez kierownika robót. 
Jeśli kierownik robót zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez kierownika robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 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 wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi kierownika robót o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
kierownika robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody kierownika robót. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ)  



zaakceptowanym przez kierownika robót. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
kierownika robót, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi robót 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 
kierownika robót o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika robót, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez kierownika robót 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
kierownika robót, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie kierownika robót 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu remontu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, oraz poleceniami kierownika robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami kierownika robót. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie kierownik robót. 



Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez kierownika robót nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje kierownika robót dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
kierownik robót 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 kierownika robót będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy kierownikowi robót do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika robót. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą: 
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
•  organizację ruchu na placu robót budowlanych wraz z oznakowaniem robót, 
•  BHP, 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
•  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
•  wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które 
będzie wykonywało te usługi), 
•  metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 
z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji 
dla kierownika robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na placu robót z ich parametrami technicznymi, 
•  rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
•  metodę magazynowania materiałów, 
•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
•  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
•  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości 



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest 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. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik robót może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
kierownik robót określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi robót świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik robót będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 
kontroli. 
Kierownik robót poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku 
z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 
kierownik robót jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik robót będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie kierownika robót Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
kierownika robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
kierownika robót będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
kierownika robót. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
kierownika robót. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi kierownika robót                             
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 



Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji kierownikowi robót. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał kierownikowi robót kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane kierownikowi robót na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Robót 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik robót uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Kierownik robót, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Kierownik Robót 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Kierownik robót poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z : 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownik robót. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty robót budowlanych 
6.8.1. Dziennik robót budowlanych 
Dziennik robót budowlanych będzie dokumentem obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika robót budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 



Zapisy w dzienniku robót budowlanych będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony remontów. 
Każdy zapis w dzienniku robót budowlanych 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 robót budowlanych protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika robót. 
Do dziennika robót budowlanych należy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu robót, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•  datę uzgodnienia przez Kierownika robót programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
•  uwagi i polecenia Kierownika robót, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
•  wyniki prób poszczególnych elementów obiektu budowlanego z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót budowlanych będą 
przedłożone Kierownikowi robót do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika robót wpisane do dziennika robót budowlanych Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.8.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie kierownika robót budowlanych. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
•  protokoły przekazania terenu robót remontowych, 



•  umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencja. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty robót budowlanych będą przechowywane na placu robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Kierownika robót i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych 
jednostek. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika robót 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji kierownika robót na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i kierownika robót. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez kierownika robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 



i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z kierownikiem robót. 
 
 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez kierownika robót przy udziale Wykonawcy: 
•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiór częściowy, 
•  odbiór końcowy, 
•  odbiór ostateczny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje kierownik robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót 
i jednoczesnym powiadomieniem kierownika robót. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia kierownik robót w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie kierownika robót. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
kierownika robót i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 



w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, 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. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
•  powykonawczą dokumentację wykonanych robót, 
•  specyfikację techniczną, 
•  uwagi i zalecenia kierownika robót, szczególnie z odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń kierownika robót, 
•  technologiczne wskazania i ustalenia, 
•  Dzienniki robót budowlanych i księgi obmiaru, 
•  wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych, 
•  atesty wbudowanych materiałów, 
•  ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie                
z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, 
•  raport techniczny, 
•  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
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 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 



•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290                   
z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

I. Pokrycia dachowe 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania p.n. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Pokrycia dachowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Materiały 
•  Blacha stalowa powlekana  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem dachowej drewnianej można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Robót. 
4. Transport i składowanie 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych 
z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni 
(zarysowania, wgniecenia itp.). 
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz 



po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo 
i podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość 
paczek od podłoża powinna wynosić minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby należy 
przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie 
przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które 
mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza 
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przyczyną powstawania 
białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach 
powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy 
odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi 
arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci. 
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w innym 
agresywnym środowisku. 
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej 
przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów 
wzdłuż arkusza celem odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi 
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia. 
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed 
magazynowaniem, natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie 
oddzielić od siebie przekładkami. 
W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed 
zamoknięciem i uszkodzeniem. 
Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zakupiono) działaniu 
promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłok 
lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną należy NATYCHMIAST usunąć. 
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie oczyścić, aby nie 
pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia 
powłok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.). 
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń 
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji. 
Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty 
dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z powłokami organicznymi w temperaturach 
ujemnych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
5.2. Montaż pokrycia dachowego z blachy 
Blachodachówka 
Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy sprawdzić płaskość połaci i w razie 
konieczności wyrównać ją. Pomiędzy blachami a folią musi pozostawać przerwa powietrzna. 
Celem właściwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leżeć na 
kratownicy z łat i kontrłat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensację pary 
wodnej w okresie zimowym i przy nagłych skokach temperatury. Natomiast w okresie upałów 
zmniejsza nadmierne nagrzewanie się powierzchni dachu, a więc i pomieszczeń na poddaszu. 
Przybite bezpośrednio do podłoża (bez kontrłat) łaty zatrzymywałyby kapiące 



i ściekające krople wody pod spodem blachy, co powodowałoby z kolei nasiąkanie łat, a przez 
słabą wentylację (również z braku kontrłat) utrudniałoby wysychanie. 
Podłoże z folii należy dokładnie sprawdzić, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone (szczególnie 
przy elementach wystających z dachu np. kominy, kanały wentylacyjne). 
Ewentualne uszkodzenia należy bezwzględnie usunąć. 
Na wypadek obciążenia zsuwającym się śniegiem (zatrzymującym się często o rynnę) 
kontrłaty należy zagęścić w dolnych partiach dachu. 
Łaty muszą być przybijane bardzo dokładnie w stosunku do siebie, żeby blacha leżała 
w swoich najniższych punktach. 
Dach z blachodachówki powinien mieć spadek przynajmniej 15% (9°) aby woda nie 
zatrzymywała się na poszyciu. 
Na początku arkusza (przy okapie, na złączach) łata musi być wyższa o wysokość ścianki 
przetłoczenia (około 18 mm W tym celu podłożyć klocki dystansowe lub nabić listwy o 
odpowiedniej (jw.) grubości. Montaż blach należy rozpocząć od prawego dolnego rogu ze 
względu na położenie rowka kapilarnego i odwadniającego. Arkusze blach należy kłaść 
kolumnami i rzędami od okapu do kalenicy z 3 cm zapasem poza deską okapową. Ważne jest, 
aby pierwsza blacha została ułożona pod kątem prostym do krawędzi dachu. Skręcenie jest 
trudne do skorygowania, ponieważ arkusze są profilowane wzdłuż i wszerz. 
Po sprawdzeniu prawidłowości położenia arkusze mocujemy do łat wkrętami samowiertnymi 
z podkładką ze specjalnej gumy EPDM. Blachę należy mocować do podłoża wyłącznie 
w dole fali (w jej najniższym punkcie). Mocowanie w górnej fali jest wykluczone. 
Średnie zużycie wkrętów wynosi 6-9 na m2. Arkusz musi być przykręcony do podłoża. Wkręt 
jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod 
podkładki metalowej. 
Docinanie blach do wiatrownicy 
W przypadku, kiedy szerokość bocznego arkusza blachy jest za duża i wystaje poza połać 
dachową, należy ją skorygować poprzez: 
– przesunięcie arkusza o jedną falę, 
– docięcie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposób, aby otrzymać całą dolinę fali. 
Wiatrownica i jej obróbka 
Wiatrownica powinna licować z górną falą blachy, w miejscu połączenia można ją uszczelnić. 
Wiatrownicę powinno się zamocować za pomocą krótkich wkrętów do deski obrzeżowej połaci 
dachowej i górnej fali pokrycia. 
Pas nadrynnowy 
Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, obróbka 
musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofaniem się wody” pod pokrycie oraz 
między rynnę a pokrycie. Uchwyty rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 1% 
w stronę rury spustowej.. 
Gąsior 
Gąsiory należy montować za pomocą wkrętów krótkich, co drugi grzbiet fali. Powinno się 
stosować odpowiednie uszczelki pamiętając o odpowiedniej wentylacji połaci. Gąsiory należy 
łączyć na zakład, kierując się maksymalną długością krycia. Gąsiory należy zakończyć denkami 
przymocowanymi na nity samozrywalne. 
Pas przyścienny 
Należy wykonać na styku połaci dachowej i wystających ścian. Pas przyścienny mocujemy do 
ściany i górnej fali pokrycia. 
 



6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczonym towarem. 
Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia widocznych 
uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i 
potwierdzić podpisem przewoźnika. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Robót. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość robót określa się na 
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora 
i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Odbiór pokryć dachowych powinien obejmować : 
•  odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 
pokrywczych 
•  odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
•  podłoża lub podkładu, 
•  dokładności zamocowania podkładu, 
•  jakości zastosowanych materiałów, 
•  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
•  dokładności wykonania elementów obróbek . blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik robót, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów Częściowych 
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik robót budowlanych. 
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres 
badań ustala komisja. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 
wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część 
należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 



10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 
stropowych i dachowych 
3. PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. 
4. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68. 
5. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 
i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5-6/89 póz. 45. 
6. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami azbestowo-
cementowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l. 
8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 10-11/82 póz. 86. 
9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płytami azbestowo-
cementowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 
1/92 póz. l. 
10. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 
2 Bl 3/83 póz. 16. 
11. PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć 
dachowych Poprawki l B l 9/91 póz. 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

II. Roboty ociepleniowe 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania bez spoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO) ścian budynków w zakresie realizacji zadania p.n. „remont budynku 
biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ocieplenia budynku. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 
2.1.Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
Następujące minimalne  wartości techniczne.  
klej  

- minimalna przyczepność do betonu 0,5 Mpa  
- minimalna przyczepność do styropianu 0,1Mp  

wyprawa tynkarska  
- wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2  
- wytrzymałość na zginanie 0,5 / mm2  
- przyczepność >0,15 N/mm2  
- mrozodporność  
- wsp oporu dyfuzyjnego 16  



– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów d o robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem ocieplenia można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Robót. 
 
Sprzęt do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do nakładania mas i zapraw – 
tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego, szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykłe i udarowe, 
osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków 
termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 



 
 
 
 
 
 

4. Transport i składowanie 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Transport materiałów  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów  
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i transport), zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.   
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"  
5.2. Prace wstępne  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
- zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,  
Kolejność robót dla ścian zewnętrznych :  
- montaż rusztowania  
- demontaż rur spustowych,  
-demontaż podokienników zewnętrznych,  
-przygotowanie podłoża: oczyszczenie ścian z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń,  
-usunięcie odspojonego i skorodowanego tynku,  
- ewentualne wypionowanie ścian,  
- zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym,   
- montaż listwy startowej aluminiowej 10 cm lub listwy PCV z kapinosem, 
- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży,  
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- gruntowanie,  
- montaż podokienników zewnętrznych,  
- ułożenie mineralnej wyprawy tynkarskiej, 
-malowanie farbą silikonową  
- montaż rur spustowych,  
- demontaż rusztowania 
Kolejność robót dla sufitów wewnętrznych:  
-przygotowanie podłoża: oczyszczenie sufitów z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń,  
-usunięcie odspojonego i skorodowanego tynku,   
- zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym,   
- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej,  
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- gruntowanie,  
- wykonanie warstwy z gipsu szpachlowego,  
- gruntowanie  
- malowanie farbą lateksową/akrylową 
 



5.3. Montaż rusztowań  
1.Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym.  
2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  
3. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w protokole odbioru technicznego.  
4. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
 
 
 
5.4. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Technologia wykonania – ocieplenie ścian zewnętrznych oraz sufitów wykonać wg ściśle wg 
instrukcji producenta systemu. Ocieplanie ścian zewnętrznych i sufitów wewnętrznych budynku 
metodą BSO stosując kompleksowe, systemowe rozwiązania posiadające wymagane aprobaty 
dopuszczające system do stosowania w budownictwie, ściany i sufity kondygnacji nadziemnych 
ocieplone styropianem gr. 
10 cm  (gr. 2 cm na ościeżach okien) z wykończeniem mineralnym tynkiem organicznym  
następnie malowanym farbą silikonową wg przyjętego systemu dociepleń ścian zewnętrznych 
metodą lekką mokrą, stosując:  
a) zaprawa klejąca, 
b) płyty styropianowe gr. 10 cm o współczynniku przenikania ciepła 0,032 W/m2K mocowane 
dodatkowo kołkami z trzpieniem stalowym – gr. 15 cm .  
c) zaprawa klejąca,  
d) siatka zbrojąca z włókna szklanego  
e) podkład tynkarski (gips szpachlowy dla powierzchni sufitów wewnątrz obiektu)  
f) tynk mineralny  
  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólnie zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.3. Badanie w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża  
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej  
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych  
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej  
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej  
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  



- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
- malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z kolorystyką elewacji i specyfikacją techniczną  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowana podłoża,  
- prawidłowości wykonania ociepleń i szczegółów systemu ociepleniowego. Do badań 

odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość robót określa się na 
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora 
i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
2. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja. 
3. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana A1). 
4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
5. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
6. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
7. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
8. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
10. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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III. Zaprawy tynkarskie 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
•  Zaprawa tynkarska 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można wykonać przy 
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Robót. 
4. Transport 
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi : 

- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 

5. Wymagania 
5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Do zapraw cementowo-budowlanych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku 
użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 



gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących 
norm. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie później niż w ciągu 
5 godz. 
Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując gips do wody 
małymi porcjami. Wskaźnik wodno-gipsowy powinien wynosić 0,6—0,7. 
Do zapraw gipsowych możną stosować następujące opóźniacze czasu wiązania: 
- mleko wapienne zamiast wody zarobowej, 
- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5 —20% gipsu, 
- klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej 
w ilości wagowej 0,5—2% gipsu. 
5.2. Materiały 
1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
2. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0—2,0 mm, 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych 
o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 
3. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich- średnioziarnisty. 
4. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
5. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę 
do celów budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Robót. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo-wapiennej. 
8. Odbiór robót 
Podstawą dokonania odbioru Jest: 
- stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową 
i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 



10.1. Normy 
5. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki 
6. PN-86/B-30020 Wapno 
7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
8. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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IV. Tynk cementowo-wapienny 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
•  Zaprawa cementowo-wapienna 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
Roboty tynkarskie wykonywane w budynku prowadzone będą przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi : 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 



Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane w 
nie-otynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli 
wbudowanych po wykonaniu tynków. 2. 
2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4—6 miesięcy po zakończeniu robót stanu 
surowego, 
3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". ITB, 
Warszawa 1988. 
4. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, 
daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
5. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne 
i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej. 
1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od 
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak 
wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze 
spoin. 
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10- 
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą. 
4. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
5. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie 
oczyścić je z pyłu i kurzu. 
6. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek 
niestruganych. 
7. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. 
Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 
Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. 
8. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 
5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III 
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnych wykończonych elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych 
wnętrzach budynków; tynki cementowe należy. stosować w przypadku wymaganej szczelności i 
znacznej odporności na czynniki agresywne. 
2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki 
należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 
ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 



3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów 
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 
10—12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na 
podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale 
w jednym kierunku. 
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku 
tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna hydratyzowanego -1:3, 
- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do 
10%, przy tynkowaniu stropów — do 30% w stosunku do objętości wapna, 
- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l: 2 : 10, do 
tynków zewnętrznych l: 1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4, 
- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków 
narażonych na zawilgocenie 1:3, 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu 
z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut 
można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, 
drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8—15 mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Robót. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
8.1. Odbiór podłoża 
1. Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej 
2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą; 
8.2.Odbiór tynków 
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolowanej dwumetrowej łaty. 



3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż: 
- dla tynków kategorii II i III — 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm. 
 
4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II—IV nie powinny być większe niż: 
- na całej wysokości kondygnacji — 10 mm, 
- na całej wysokości budynku — 30 mm. 
5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IV powinna, być bardzo gładka, matowa, bez 
widocznych ziarenek piasku. 
6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu. 
7. Widoczne miejscowe nierówności tynków: 
- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm 
w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. 
8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę 
o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotyczą tynków surowych 
rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach pacą i pędzlowanych. 
9. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne 
w liczbie 5 sztuk na 10 m2

 tynku. 
10. Pęknięcia na powierzchni tynków: 
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne 
włoskowate rysy skurczowe. 
11. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
12. Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych 
pomna wynosić: 
- dla tynków wapiennych — 0,01 MPa, 
- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych 
— 0,025 MPa, 
- dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa, 
- dla tynków cementowych — 0,05 MPa. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 



10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1) 
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 
badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 
badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

V. Roboty malarskie- wykonanie powłok malarskich 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownik Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejską za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
-deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub 
aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 



2.2.1. Materiały do malowania powierzchni zewnętrznych oraz do malowania 
powierzchni wewnątrz obiektów:  

-farby dyspersyjne zewnętrzne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:2002 Farby 
dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

-farby dyspersyjne wewnętrzne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby 
dyspersyjne stosowane wewnątrz  
-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.  
-emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, 
ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,  

-farby na spoiwach: 
a) żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
b) żywicznych rozcieńczanych woda,  
c) mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia woda, 
d) mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Do wykonania robót malarskich w ramach przedmiotowego zadania przewiduje się 
zastosowanie następującego pod-stawowego materiału:  
1. farba silikonowa do zewnętrznego stosowania, zmywalna odporna na działanie 

promieniowania UV, czynników atmosferycznych, detergentów używanych do okresowego 
mycia, o kolorystyce zgodnej z istniejącą kolorystyką budynku,  

2. farba lateksowa do malowania powierzchni wewnętrznych w klasie 2 odporności na 
szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300,  

3. środek gruntujący podłoża mineralne wzmacniający, wyrównujący i ograniczający jego 
chłonność, 

4. farba podkładowa do powierzchni metalowych o własnościach antykorozyjnych,  



5. farba nawierzchniowa olejna lub ftalowa w kolorze jasnoszarym, S 1502-G wg systemu NCS 
(paleta bartw SIGMA),  

6. farba olejna przeznaczona do malowania lamperii, 
 

7. materiał pomocniczy: papier ścierny, rozcieńczalnik do farb olejnych i ftalowych, woda, folia i 
taśma malarska ochronna. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
Roboty malarskie związane z wykonaniem powłok malarskich prowadzone będą przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności : 
- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych  
przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia wykładzin (np. tapet), 
założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz urządzeń armatury 
oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniem podłóg drewnianych, 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
Drugie malowanie można wykonać po : 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne : 
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 
normowym, 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią  
tynku 
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza, oraz 
zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, 
Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do 
czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 0C 
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 0C). Zaleca 
się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła : 



- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 0C do 18 0C 

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10 0C 
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20 0C  (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), 
jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,  

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.  

     Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

5.3. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą  

Powłoki te powinny być:  
- odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża. 

 
5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu. 

 



 
 

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

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie większej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,  

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym 

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Robót. 
 
6.1. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
c)  prawidłowości przygotowania podłoży, 
d)  jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 
należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
c) sprawdzenie odporności na wycieranie, 
d)  sprawdzenie przyczepności powłoki,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie. 



 
 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

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

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

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

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999,  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku robót 
budowlanych i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań należy porównać 
z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 



nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulęgających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót 
budowlanych lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy 
(kierownik robót). 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez przedstawiciela Inwestora w obecności 
Kierownika robót. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,  

b) specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

c) dziennik robót i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót,  

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  

e) protokoły odbioru podłoży, 
f) protokoły odbiorów częściowych,  
g) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
h) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

a) jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
powłoki i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  



c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
b) ocenę wyników badań,  
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejnożywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-8ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

VI. Posadzki z paneli podłogowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek z paneli podłogowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania techniczne paneli podłogowych: 
Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów 
norm polskich. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót: 
Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm 
- typ powierzchni laminatu – struktura drewna 
- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny 
- łączenie desek – „click’’ 
- odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4) 
- przyrost grubości po pęcznieniu ≤18% 
 
Podkład pod panele – mata korkowa 



Folia budowlana gr. 0,2mm 
Listwy cokołowe drewniane, 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" .  
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  

− Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m
2
 paneli. 

− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”.  

− Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
− Wysokość składowania do 1,8 m. 

4.3 Transport materiałów 
 

A) Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
B) Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Zasady (etapy) ogólne wykonania omawianych robót przedstawiają się następująco: 

a) prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce (podłogi),  
b) oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża pod panele podłogowe,  
c) wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę,  
d) wykonanie posadzki z paneli podłogowych  
e) uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót.  

5.2. Zasady wykonywania poszczególnych robót. 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe.  
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

Należy pozostałe sąsiednie pomieszczenia zabezpieczyć parawanami z folii lub z innych 
materiałów przed kurzem rozbiórkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstały z rozbiórek 
należy natychmiast usunąć z budynku i wywieź poza teren szkoły. 

 
 



 
 
 
 
5.2.2 Układanie paneli 
 
Wymagania podstawowe. 
 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i 
temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 
pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 
podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 
dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować 
temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane. Podłoże pod panele 
powinno być równe , gładkie, suche i stabilne.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
 
Wymagania dotyczące montażu 
 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania 
promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. 
W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, 
deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.  
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową 
grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń 
zabezpieczać taśmą klejącą.  
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk. Pierwszy pas układać 
piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez 
równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do 
dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą 
wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła.  
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, 
aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana 
szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm.  
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych 
do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych 
listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 



Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości 
podkładu 

- sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień.  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w 

różnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 
dały pozytywny wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z paneli podłogowych nie 
powinna być odebrana.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
2. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 
 



 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

VII. Posadzki z terakoty 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek z terakoty. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania techniczne płytek ceramicznych terakotowych: 
Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty 
ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent 
(Grupa BIIa). 
Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem. 

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 

Właściwości płytek ceramicznych 
− barwa: wg wzorca producenta  

− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

− kwasoodporność nie mniej niż 98%  



− ługoodporność nie mniej niż 90%  

 

 

− dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

� długość i szerokość: ±1,5 mm  
� grubość: ± 0,5 mm  
� krzywizna: 1,0 mm  
− odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

− wykonane jako antypoślizgowe.    

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, 
kątowniki czy narożniki.  
 
2.2. Wymagania techniczne zapraw klejowych i spoinowych do płytek: 
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
Do klejenia i spoinowania płytek należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

Wymagania  

− przyczepność 1 MPa,  

− gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 

− wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość 
w stanie suchym 1,3 kg/dcm3. 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" .  
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 

 

5.Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 
Wymagania przy układaniu posadzki: 
− Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod 

posadzkę powinien być równy i gładki.  



− Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 
zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i 
przez kilka dni po wykonaniu posadzki. 

− W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana 
na linii wodorozdziału 

− Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

− Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-
metrową łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

− Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

− Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 

− Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

− Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

− Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 

− Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

− Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  
3 mm. 

− Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 
powierzchni. 

− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

− Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania.  

− Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.  



− W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

− Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny.  

− Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

− Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

− W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Kontrola posadzki z płytek ceramicznych 
Kontrola  powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

− sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 



8.1 Ogólne zasady odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z paneli podłogowych nie 
powinna być odebrana.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 

procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
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VIII. Podłoża pod posadzki 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podłoża pod posadzki. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 

2. Materiały 

2.1. Papa asfaltowa na lepiku 

2.2. Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i 
PN-EN13172:2002. 

Płyty styropianowe EPS-200-036 grubości 10cm pod posadzki.  
Wymagania: 
− współczynnik przenikania ciepła λ =0,036 W/m2K 

− naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 

− wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 

− zakres temperatur stosowania – do 800C 

− klasa reakcji na ogień E 

płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 



 
 
2.3. Gładź cementowa 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 
1:3.  
Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 
wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona 
rozproszonym włóknem. 

2.4. Folia PCW 

Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 
Wymagania: 
− grubość min. 0,3 mm 

− wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 
 

2.5. Warstwa wyrównująca 

Zaprawa samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności 
na obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek 
betonowych. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" .  
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 

 

5.Wykonanie robót 
 
5.1.  Wyrównanie podkładów betonowych 
Przy użyciu zaprawy samopoziomującej wyrównuje się powierzchnie istniejących podkładów 
betonowych. 

5.2. Układanie papy na lepiku 

Papa układana na lepiku na zimno w dwóch warstwach ułożonych prostopadle do siebie z 10cm 
zakładem. 



 
5.3. Układanie izolacji z płyt styropianowych 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. 
Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 
warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
 
5.4. Układanie folii PCW 
Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm. 
 
5.5. Podłoża pod posadzki 
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego). 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między 
listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez 
raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. 
pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, 
a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić 
podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty 
powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy 
utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed 
szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym 
czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania 
podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 
pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  



 
 6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. 
� W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

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

6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

6.3. Kontrola robót 

6.3.1.Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
warstw izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

− wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 
wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- stopnia wilgotności podkładu. 

6.3.2. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
− wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

− przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

− kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

− ułożenia warstwy ocieplającej  

− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

− grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

 -połączenia warstw z podłożem. 
 



6.3.3. Kontrola wykonania posadzki cementowej 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
warstw wykończeniowych posadzki. 
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 
− wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

− grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

− równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatą, 

− sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

− prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

− poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

− wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z paneli podłogowych nie 
powinna być odebrana.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
 
 
 



10. Przepisy związane 
PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z 
procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

IX. Roboty ziemne 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie hydroizolacji fundamentów. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1 Zasady  wykorzystania  gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą przedstawiciela Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie 
prac objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez przedstawiciela Inwestora.  
Przedstawiciel Inwestora może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
2.2. Materiał filtracyjny  
Jako materiały filtracyjne należy stosować:  
− żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarna większych niż otwory w rurociągu 

drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe 
między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych. 

 
 
 
 



2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Rurki drenarskie o średnicy 100mm z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom 
BN-78/6354-12, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 
polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do 
osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe  (szparki  podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny 
być wolne  od  grudek i  resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez 
nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na 
długości i obwodzie rurki.   
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 
temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy 
naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 
0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżona temperaturę (typu O, barwy czarnej) 
należy chronić w temperaturze poniżej -10oC. 
 
2.4 Geowłóknina 
 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego  
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą 
szczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektowa, aprobatami 
technicznymi i SST. 
 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" .  
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegają na wykopaniu i późniejszym zakopaniu wykopu do głębokości 
posadowienia. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegać na 
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów 
informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób 
nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  



Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.   
a)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy prowadzić 
ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i 
wywóz. 
b)roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej 
izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a przed 
wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace 
zanikające czy też ulegające zakryciu.  
 
5.2. Układanie rurociągu drenarskiego 
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie 
należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp. 
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, 
kształtką plastikową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do 
wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez 
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 
 
5.3. Zastosowanie geowłókniny  
 
Geowłókniny mogą być zastosowane do:  
− owinięcia przewodu dziurkowanego,  
− zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych,  
− owinięcia kruszywa. 
 
5.4. Zasypanie rurociągu 
 
Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z 
dokumentacją projektowa, lub wskazaniami Kierownika Robót. Zasypanie powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeżeli w dokumentacji 
projektowej nie określono inaczej, to po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do 
wysokości 0,4m zagęszczonego ubijakiem po obu stronach przewodu, następnie nad zasypkę 
układa się warstwę ochronną z ubitej gliny do wysokości wierzchu wykopu.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót 
rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 



7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku robót budowlanych lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i 
wykonawcy (kierownik robót). 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

X. Hydroizolacja fundamentów 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie hydroizolacji fundamentów. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania techniczne materiałów hydroizolacyjnych: 
Materiały stosowane do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów 
norm polskich. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, 
przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na wszystkich 
podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin 
niezależnie od grubości warstwy. Po  
utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na 
glony i sól rozmrażającą.  
 
 



Uszczelnienie  dwuskładnikowe:  
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  
Składnik B — Proszek reakcyjny  
Właściwości produktu:  
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3 
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny  
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3  
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -5 mm świeżo nałożonej warstwy ok. 3 mm warstwa 
wyschnięta 
 
2.2.2. Folia kubełkowa 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 
- wysokość kubełka -8mm,  
- grubość -0.5mm, 
- gramatura -550g/mkw, 
- surowiec HD-PE. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" .  
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Zasady (etapy) ogólne wykonania omawianych robót przedstawiają się następująco:  

a) ręczne oczyszczenie podłoża,  
b) uzupełnienie ubytków,  
c) gruntowanie fundamentów,  
d) wykonanie hydroizolacji masą bitumiczną, 
e) wykonanie hydroizolacji w postaci ułożenia foli kubełkowej. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych 
materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na 
betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki 
ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste i 
mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże 
powinno być po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych 



powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające 
wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio 
wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo 
nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie 
tynkiem cementowym - wykonanie tzw. „rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, 
szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane. 
 
5.3. Wykonanie hydroizolacji 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami 
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone 
uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na zaprawie 
cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru należy wykonać 
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i 
wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść grunt do krzemionkowania i ochrony wgłębnej 
muru. Na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający przeciw wilgoci i 
wodzie przesiąkającej i napierającej. Kolejno wykonać pokrycie mineralnym szlamem 
uszczelniającym oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną 
modyfikowaną tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową 
hydroizolację gr. ok. 3,2mm.  
 
5.4.  Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej 
 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie 
układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. 
Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą 
jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W 
zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić 
na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest 
klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w połączeniach bez kleju i taśmy. 
Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 
cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Materiały izolacyjne 
 
- wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem,  
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej, 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 



 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
8.2. Częściowy odbiór robót 
 
Wykonawca robót izolacyjnych zobowiązany jest przeprowadzić następujące odbiory częściowe: 
- jakość przygotowania powierzchni podłoża do wykonania izolacji, 
- jakość wykonania właściwej izolacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- PN-69/B-10260        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
- PN-B-27617:1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
- PN-B-20130:1999    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
- PN-75/B-30175         Kit asfaltowy uszczelniający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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XI. Roboty murarskie 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn.„remont 
budynku biurowego”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 

 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego 
- Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. 
Bloczki podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i 
wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową.  
- Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i 
odmiany betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie 
powierzchni bocznych.  
- Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, 
towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej 
wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości 
kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną -górną granicę gęstości 
objętościowej w stanie suchym.  
- Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, 
stosuje się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT -pióro 
i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska.  



Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im 
odmiany: PP1.5/0,35 , PP2.0/0,40 , PP3.0/0.50 i PP4.0/0.60.  
Wymiary nominalne podstawowych bloczków ściennych YTONG:  
Wymiar Wartość [mm]  
Długość 599  
Wysokość 199  
Szerokość 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400 

 
- Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle 
bloczki PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic -PP4. Do 
zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1.5 i PP2.  
- Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest 
wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm. wysokość 99 mm i szerokość 200. 240, 300, 
365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0 6. Bloczki te mają gładkie 
powierzchnie czołowe. 
2.3. Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta 
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 
40 x 40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi:  
po 7 dniach - 5,2 MPa po 17 dniach -9,3 MPa po 43 dniach - 15,0 MPa 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" .  
Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Mury z bloczków z betonu komórkowego  
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwę 
bloczków należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i 
uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków 
odmian 0.35 i 0.4 lub strug - w przypadku odmian 0.5 i 0,6. Następnie, po starannym usunięciu 
pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi 
sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki.  
Zaprawę YTONG nakłada się na powierzchnie wmurowanych bloczków przy pomocy kielni 
YTONG o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni 



pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo 
nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższa niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej 
wysychaniu.  
Mury z bloczków YTONG z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania 
zaprawa spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to 
wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi:  

-naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnia boczną 
bloczka.  
-spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany.  

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe 
muszą być wypełniane zaprawą.  
Przy układaniu kolejnych warstw muru należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane 
przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. 
 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Mury z bloczków z betonu komórkowego. 
 

Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót 
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną 
uwagę należy zwrócić na:  
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być 

większe niż 3 mm.  
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim. niedozwolone jest 

zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian,  
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć 

długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o 
min. 80 mm. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 



8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
8.2.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 
 dokumentacja techniczna, 
 
 dziennik robót budowlanych, 
 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
 
8.3.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku robót budowlanych lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i 
wykonawcy (kierownik robót). 
 
8.5.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez przedstawiciela Inwestora w obecności 
kierownika robot. 
 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.6. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 



Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 


