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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

1 Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Remont elewacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w istniejącym budynku 

Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 

 

1)Zamawiający. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2)Instytucja finansująca inwestycję. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3)Organ nadzoru budowlanego. 

 

……………………………………………………………………………………………………..

   

4)Wykonawca. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

   

5)Zarządzający realizacją umowy. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

   

6)Przyszły użytkownik. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 

Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym. 

 

1.3.2 Ogólny zakres robót. 

Remont elewacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w istniejącym budynku 

Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

Rodzaje występujących robót: 

 

 B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

 B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 

 B.11.00.00  TYNKI 

 B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 B.15R         RENOWACJA ELEWACJI 

 B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 

 B.18.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
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Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasięg stref stanowiących naruszenie odległości 

związanych z użytkowaniem działek sąsiednich - nie narusza praw właścicieli działek sąsiednich,  

o których mówi Prawo Budowlane.  

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 

Zgodnie z dokumentacją. 

 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do 

realizacji robót. 

 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 

Według projektu budowlanego oraz opracowanych projektów wykonawczych. 

 

 

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeżeli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 

2 Prowadzenie robót 

 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu 

robót, jeżeli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 

przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 

budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 

ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym, przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy. 

 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Teren dostępny jest od drogi publicznej . Teren wymaga ukształtowania i wykonania ścianek 

oporowych w związku z niewielkimi różnicami wysokościowymi. W wypadku stwierdzenia 

miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niż założone w projekcie gruntów 

(nieodpowiednich do bezpośredniego posadowienia) niezbędne jest powiadomienie projektantów w  

celu dokonania korekt i zmian przyjętych rozwiązań projektowych. 

Powierzchnię terenu działki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję stanowi 

nieutwardzony plac porośnięty trawą z elementami utwardzeń do rozbiórki. Bezpośrednio na 

terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek 

form zieleni stanowiących większą wartość przyrodniczą .  

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający poda wszystkie wymagania i dane 

niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 

granice), informacje o możliwościach korzystania z mediów, niezbędne dane geodezyjne. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentację techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 

drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 



Remont elewacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w istniejącym budynku Instytutu Matematycznego 

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

4 

                                                                                                                                                 

 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy   i w razie ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 

i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracować przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywać wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież  wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących    w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

Organizacją wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

Organizacją ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. O ile zamawiający zawrze w umowie odpowiedni zapis w części dotyczącej organizacji 

zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie 

biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego. 

 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. 
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2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosowa się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

nie pracować w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy winni przejść odpowiednie szkolenie ogólne i 

stanowiskowe. 

 

 

2.4 Dokumenty budowy. 

 

2.4.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  i zarządzającego realizacją 

umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych  

   w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót   

   z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub     

  wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe  

   ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   

   klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

   szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
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   zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

   inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a)Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b)Pozwolenie na budowę ; 

c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e)Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f)Protokoły odbioru robót, 

g)Opinie ekspertów i konsultantów, 

h)Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

 

2.5.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane adresem zarządzającego realizacja - według umowy. 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będę przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 

mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1)Nazwa inwestycji 

2)Nr umowy 

3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4)Tytuł dokumentu 

5)Numer dokumentu lub rysunku 

6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7)Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 

8)Data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 

nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
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Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną? poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 

roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 

1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2.Spis treści  

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4.Gwarancje producenta 

5.Wykresy i ilustracje 

6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7.Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8.Instrukcje instalacyjne 

9.Procedura rozruchu 

10.Właściwa regulacja 

11.Procedury testowania 

12.Zasady eksploatacji 

13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15.Środki ostrożności 

16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcję konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń 

17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
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18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych. 

 

3 Zarządzający realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń  zarządzającego 

realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy                 i 

utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy (jeżeli wystąpi taki zapis    w 

Umowie). 

 

4 Materiały i urządzenia. 

 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 

próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosić  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi          w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

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

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 

przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważna legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

 

 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5 Sprzęt . 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

 

6 Transport. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym               

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.   

 

7 Kontrola jakości robót. 

 

7.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 

z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2 Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady 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.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 

badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający.  

 

7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       

 przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów   z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, równie? przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca.  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym  i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badać i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8 Obmiary robót. 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek będą lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będę mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości  będę wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.  

 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę  w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  

 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych           

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa miedzy Zamawiającym              

i Wykonawcą. 

Stosownie do ustaleń umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie zapłacone jako kwota 

ryczałtowa lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych 

ilości robót w objętych  kosztorysem oferowym. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Powyższe warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy należy załączyć w 

Umowie. 

 

10. Przepisy związane. 

 

10.1 Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami   i 

normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one 

być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane przez 

obie strony umowy. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2 Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

 

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

 

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

 

3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
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4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

 

5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 

6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

 

7.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy   o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 

 

CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

 

1. Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych rozbiórkowych i ziemnych. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00 Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów. 

B.01.01.01. Wykopy. 

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

B.01.02.03. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego. 

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
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B.01.03.00. Zasypki 

B.01.04.00. Transport gruntu  

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały. 

 

2.1 Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  

w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, 

których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane 

grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych 

powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody,  

z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako 

elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

 

2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek:  

 

uziarnienie do 50 mm, 

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

 

2.3 Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

 

2.4 Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02. 

Może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń 

takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

 

2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04. 

Powinien posiadać następujące właściwości: 

 

max. średnica ziaren d<120mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
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granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 

zawartość części organicznych I<2%, 

pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

odporność na rozpad <10%. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbiórkowe można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy  je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1 Wykopy wg B.01.01.00. 

 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rządnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu należy wykona? kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2 Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 

Przed wykonywaniem robót w osłonie ścianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę. Dojazd oraz utwardzenie terenu. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne  

z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelację kontrolną robót ziemnych  

i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod osłoną ścianek 

szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej 

należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

 

ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

dane odnośnie zazębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

 

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 

1). Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza si? stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  
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3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów  

i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane 

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

 

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

 

 

5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

 

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.01.02.00. 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zaskoczeniu prac  

w wykopie. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych. 

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwę. 

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

 

5.3 Zasypki wg B.01.03.00. 

 

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
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Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.2 Warunki wykonania zasypki. 

 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane  

w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.Kontrola jakości robót. 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

 

6.1 Wykopy wg B.01.01.01. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

przygotowanie terenu 

rodzaj i stan gruntu w podłożu 

wymiary wykopów 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00. 

Sprawdzeniu podlega: 

 

przygotowanie podłoża 

materiał użyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.3 Zasypki wg B.01.03.00. 

Sprawdzeniu podlega: 

 

stan wykopu przed zasypaniem 

materiały do zasypki 

grubość i równomierność warstw zasypki 

sposób i jakość zagęszczenia 

 

7.Obmiar robót. 
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Jednostkami obmiarowymi są: 

Jednostki określone w przedmiarze robót 

8.Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.Podstawa płatności. 

 

B.01.01.00 – Rozbiórki budynków i obiektów – Płaci się za wykonanie kompletnych rozbiórek 

budynków i obiektów objętych poszczególnymi przedmiarami, przyjmując kwotę wyliczoną w 

kosztorysie ofertowym jako kwotę ryczałtową za rozbiórkę poszczególnych budynków czy 

obiektów. 

B.01.01.01 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

 Cena obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu, 

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

 

B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

 

dostarczenie materiału 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

B.02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: 

 

dostarczenie materiałów 

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 

B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  

z uwzględnieniem odległości transportu.  

Cena obejmuje: 

 

załadowanie gruntu na środki transportu 

przewóz na wskazaną odległość 

wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 

 

10.Przepisy związane. 

 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole.  

 Podziałł i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

 i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
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Techniczne warunki dostawy.  

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtów i wymiarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 

 

CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 

 

ROBOTY MUROWE 

1 Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE 

BOISKO ORLIK 2012” przy ul. Hamerszmita w Suwałkach 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 fundamenty i ściany z bloczków betonowych  

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej i klinkierowej.  

B.08.02.00. Ściany z gazobetonu  

B.08.03.00. Ściany warstwowe  

B.08.04.00. Ścianki działowe 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

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

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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2 .Materiały. 

 

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

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

Niedozwolone jest użycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2 Wyroby ceramiczne. 

 

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

 

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

Masa 3,3-4,0 kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiada aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 

-10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

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

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

po badaniu.  

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

rozpadła się. 

 

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

 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 

Masa 4,0-4,5 kg. 

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

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ciskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

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

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

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wieksza niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

2.2.3 Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 

poz. 2.2.2. 

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

zakwalifikowaniu przez Inspektora. 

 

2.2.4 Cegła dziurawka klasy 50. 
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Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

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

po badaniu. 

 

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

 

Cegła kratówka powinna odpowiada? aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ Kl l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa ni? 20%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

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

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

po badaniu. 

 

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

 

2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 

Odmiany: 05,07,09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

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

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4 Cegła silikatowa. 

Cegły pełne i bloki drążone.  

Wymiary:  

1NF 250-1-3x120+-2 x 65+-2  

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2  

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2  

3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3  

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3  

Wymagania: 

nasiąkliwość 16% 

odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 

gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

 

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogą być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

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

zaprawy nie będzie niższa ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utraty stateczności.  

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

 

a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

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

b)W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej          

l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

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

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem                 

w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

 

5.1 Mury z cegły pełnej. 

 

5.1.1 Spoiny w murach ceglanych. 

 

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

minimalna 10 mm, 

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

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

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

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

 

5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

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

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

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

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

 

5.2 Mury z cegły dziurawki. 

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

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

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

być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.3 Mury z cegły kratówki. 

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

samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stołka pomiarowego 6-8 cm. 

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

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

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

e)Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 

mm. 

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

spoin pionowych = 5 mm.  

 

5.4 Ściany warstwowe. 

 

5.4.1 Wewnętrzne części ścian warstwowych. 

Wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew 

stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02). 

 

5.4.2 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania. 

Wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

 

5.4.3 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania. 

Wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 

jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 

sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 

szerokości spoin do 3 mm. 

 

6 Kontrola jakości. 

 

6.1 Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a)sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
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b)próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

 

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

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

 

6.2 Zaprawy. 

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

i konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg PN. 

 

7.Obmiar robót. 

 Jednostką obmiarową robót SA jednostki określone w przedmiarze robót. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

 przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1 Odbiór robót murowych. 

Powinien się on odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 

a)dokumentacja techniczna, 

b)dziennik budowy, 

c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9 Podstawa płatności. 

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

 Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

 

10 Przepisy związane. 

 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

 powszechnego użytku 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.11.00.00 

 

CPV – 45410000-4 Roboty w tynkarskie. 

 

TYNKI 

 

1. Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych przy realizacji Budynku socjalnego w 

kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ul. Hamerszmita w Suwałkach 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

B.11.01.00  Tynki wewnętrzne 

B.11.01.01  Tynki cementowo - wapienne 

B.11.01.02  Suche tynki 

B.11.02.00  Okładziny ścienne wewnętrzne 

B.11.03.00  Tynki zewnętrzne 

 

1.4 Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały. 

 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 

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

jeziora. 

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

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 

 

2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 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, 

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

średnioziarnisty. 

 

2.2.3 Do gładzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodził całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

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

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

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

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni? +5°C. 

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

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna   i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

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

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość  po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

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

- gatunek I   80% 
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- gatunek II 75% 

 

2.5 Wykładziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

 

2.6 Materiały do suchych tynków. 

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

b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

c)łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków. 

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

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

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

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

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

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

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d)W niższych temperaturach można wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

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

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

f)W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2 Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5-10 mm. 

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

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 

a)Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

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

d)Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku l :1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

 

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 

a)Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładziną należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

b)Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

c)Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

d)Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

e)Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

f)Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków  i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

g)Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  najmniej 

+5°C. 

h)Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej.  

 

5.5 Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

Bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 

Na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek.  

Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

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

płyty winien wynosić ok. 10 mm).  

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować 

zaprawą gipsową. 

 

5.6 Roboty kamieniarskie. 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

Podłoże: 

wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 

warunków termicznych ścian nośnych. 
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odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż  ok. 4 mm/m, a od poziomu 

ok. 10 mm/m 

Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę.  

Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie.  

Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny 

mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 

przekroju elementu kotwiącego. 

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 

w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 

 

5.7 Ochrona kamienia przed korozja. 

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

 

5.8 Kryteria oceny jakości i odbioru. 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

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

 

6. Kontrola jakości. 

 

6.1 Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2 Zaprawy. 

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

i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.3 Płyty gipsowo-kartonowe. 

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

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1 Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

8.2 Odbiór tynków. 

 

8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 

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

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 

8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

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

przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.3 Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 

8.4 Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. 

Wg punktu 5.4. 

 

9. Podstawa płatności. 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

B.11.01.02 Suche tynki. 

Płaci się za l m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

przygotowanie podłoża, 

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

uporządkowanie miejsca pracy.  

 

B.11.02.00 Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

zamurowanie przebić, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków, 

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 

 

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

                         i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,  

                         przy odbiorze. 

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

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

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

                         Elementy murowe z kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

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

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  

                         w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 

 

CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 

 

ROBOTY MUROWE 

1 Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE 

BOISKO ORLIK 2012” przy ul. Hamerszmita w Suwałkach 
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1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 fundamenty i ściany z bloczków betonowych  

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej i klinkierowej.  

B.08.02.00. Ściany z gazobetonu  

B.08.03.00. Ściany warstwowe  

B.08.04.00. Ścianki działowe 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

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

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2 .Materiały. 

 

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

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

Niedozwolone jest użycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2 Wyroby ceramiczne. 

 

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

 

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

Masa 3,3-4,0 kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiada aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 

-10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

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

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

po badaniu.  

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

rozpadła się. 

 

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

 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 
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Masa 4,0-4,5 kg. 

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

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ciskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

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

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

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wieksza niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

2.2.3 Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 

poz. 2.2.2. 

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

zakwalifikowaniu przez Inspektora. 

 

2.2.4 Cegła dziurawka klasy 50. 

 

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

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

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

po badaniu. 

 

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

 

Cegła kratówka powinna odpowiada? aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ Kl l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa ni? 20%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

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

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

po badaniu. 

 

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

 

2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 

Odmiany: 05,07,09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

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

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 



Remont elewacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych w istniejącym budynku Instytutu Matematycznego 

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

37 

                                                                                                                                                 

 

 

2.4 Cegła silikatowa. 

Cegły pełne i bloki drążone.  

Wymiary:  

1NF 250-1-3x120+-2 x 65+-2  

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2  

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2  

3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3  

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3  

Wymagania: 

nasiąkliwość 16% 

odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 

gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

 

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogą być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

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

zaprawy nie będzie niższa ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utraty stateczności.  

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

 

a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

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

b)W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej          

l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

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

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem                 

w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
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g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

 

5.1 Mury z cegły pełnej. 

 

5.1.1 Spoiny w murach ceglanych. 

 

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

minimalna 10 mm, 

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

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

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

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

 

5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

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

całkowitej liczby cegieł. 

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

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

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

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

 

5.2 Mury z cegły dziurawki. 

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

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

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

być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.3 Mury z cegły kratówki. 

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

samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stołka pomiarowego 6-8 cm. 

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

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

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

e)Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 

mm. 

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

spoin pionowych = 5 mm.  

 

5.4 Ściany warstwowe. 

 

5.4.1 Wewnętrzne części ścian warstwowych. 

Wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew 

stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
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Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02). 

 

5.4.2 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania. 

Wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

 

5.4.3 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania. 

Wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 

jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 

sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 

szerokości spoin do 3 mm. 

 

6 Kontrola jakości. 

 

6.1 Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a)sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 

b)próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

 

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

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

 

6.2 Zaprawy. 

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

i konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg PN. 

 

7.Obmiar robót. 

 Jednostką obmiarową robót SA jednostki określone w przedmiarze robót. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

 przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1 Odbiór robót murowych. 

Powinien się on odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 

a)dokumentacja techniczna, 

b)dziennik budowy, 

c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9 Podstawa płatności. 

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

 Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

 

10 Przepisy związane. 

 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

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

 powszechnego użytku 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.11.00.00 

 

CPV – 45410000-4 Roboty w tynkarskie. 

 

TYNKI 

 

1. Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych przy realizacji Budynku socjalnego w 

kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy ul. Hamerszmita w Suwałkach 
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1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

B.11.01.00  Tynki wewnętrzne 

B.11.01.01  Tynki cementowo - wapienne 

B.11.01.02  Suche tynki 

B.11.02.00  Okładziny ścienne wewnętrzne 

B.11.03.00  Tynki zewnętrzne 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały. 

 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 

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

jeziora. 

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

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 

 

2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 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, 

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

średnioziarnisty. 

 

2.2.3 Do gładzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodził całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

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

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

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

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni? +5°C. 

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

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna   i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

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

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość  po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

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

- gatunek I   80% 

- gatunek II 75% 

 

2.5 Wykładziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

 

2.6 Materiały do suchych tynków. 

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

b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

c)łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków. 

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

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

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

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

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

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

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d)W niższych temperaturach można wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

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

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
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f)W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2 Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5-10 mm. 

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

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 

a)Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

b)Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

c)Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

d)Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku l :1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

 

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 

a)Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładziną należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

b)Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

c)Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

d)Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

e)Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

f)Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków  i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

g)Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  najmniej 

+5°C. 

h)Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej.  

 

5.5 Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

Bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 
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Na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek.  

Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

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

płyty winien wynosić ok. 10 mm).  

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować 

zaprawą gipsową. 

 

5.6 Roboty kamieniarskie. 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

Podłoże: 

wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 

warunków termicznych ścian nośnych. 

odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż  ok. 4 mm/m, a od poziomu 

ok. 10 mm/m 

Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę.  

Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie.  

Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny 

mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 

przekroju elementu kotwiącego. 

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 

w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 

 

5.7 Ochrona kamienia przed korozja. 

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

 

5.8 Kryteria oceny jakości i odbioru. 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

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

 

6. Kontrola jakości. 

 

6.1 Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
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próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2 Zaprawy. 

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

i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.3 Płyty gipsowo-kartonowe. 

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

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1 Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

8.2 Odbiór tynków. 

 

8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 

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

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 

8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

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

przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.3 Odbiór suchych tynków. 
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Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 

8.4 Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. 

Wg punktu 5.4. 

 

9. Podstawa płatności. 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

B.11.01.02 Suche tynki. 

Płaci się za l m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

przygotowanie podłoża, 

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

uporządkowanie miejsca pracy.  

 

B.11.02.00 Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

zamurowanie przebić, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków, 

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 

 

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

                         i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,  

                         przy odbiorze. 

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

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

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

                         Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
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PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

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

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  

                         w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 

 

CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 

 

ROBOTY MUROWE 

1 Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE 

BOISKO ORLIK 2012” przy ul. Hamerszmita w Suwałkach 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 fundamenty i ściany z bloczków betonowych  

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej i klinkierowej.  

B.08.02.00. Ściany z gazobetonu  

B.08.03.00. Ściany warstwowe  

B.08.04.00. Ścianki działowe 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

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

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2 .Materiały. 

 

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

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

Niedozwolone jest użycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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2.2 Wyroby ceramiczne. 

 

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

 

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

Masa 3,3-4,0 kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiada aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 

-10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

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

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

po badaniu.  

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

rozpadła się. 

 

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

 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 

Masa 4,0-4,5 kg. 

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

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ciskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

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

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

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wieksza niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

2.2.3 Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 

poz. 2.2.2. 

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

zakwalifikowaniu przez Inspektora. 

 

2.2.4 Cegła dziurawka klasy 50. 

 

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

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

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

po badaniu. 
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2.2.5 Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997). 

 

Cegła kratówka powinna odpowiada? aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ Kl l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa ni? 20%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

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

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

po badaniu. 

 

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

 

2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 

Odmiany: 05,07,09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

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

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4 Cegła silikatowa. 

Cegły pełne i bloki drążone.  

Wymiary:  

1NF 250-1-3x120+-2 x 65+-2  

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2  

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2  

3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3  

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3  

Wymagania: 

nasiąkliwość 16% 

odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 

gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

 

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogą być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

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

zaprawy nie będzie niższa ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utraty stateczności.  

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

 

a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

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

b)W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej          

l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

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

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem                 

w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

 

5.1 Mury z cegły pełnej. 

 

5.1.1 Spoiny w murach ceglanych. 

 

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

minimalna 10 mm, 

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

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

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

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

 

5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

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

całkowitej liczby cegieł. 

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

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

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

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

 

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

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

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

być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.3 Mury z cegły kratówki. 

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

samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stołka pomiarowego 6-8 cm. 

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

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

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

e)Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 

mm. 

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

spoin pionowych = 5 mm.  

 

5.4 Ściany warstwowe. 

 

5.4.1 Wewnętrzne części ścian warstwowych. 

Wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew 

stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02). 

 

5.4.2 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania. 

Wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

 

5.4.3 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania. 

Wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 

jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 

sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 

szerokości spoin do 3 mm. 

 

6 Kontrola jakości. 

 

6.1 Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a)sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 

b)próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

 

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

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

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

i konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg PN. 

 

7.Obmiar robót. 

 Jednostką obmiarową robót SA jednostki określone w przedmiarze robót. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

 przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1 Odbiór robót murowych. 

Powinien się on odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 

a)dokumentacja techniczna, 

b)dziennik budowy, 

c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9 Podstawa płatności. 

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

 Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

 

10 Przepisy związane. 

 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

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. 
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PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.11.00.00 

 

CPV – 45410000-4 Roboty w tynkarskie. 

 

TYNKI 

 

1. Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych . 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

B.11.01.00  Tynki wewnętrzne 

B.11.01.01  Tynki cementowo - wapienne 

B.11.01.02  Suche tynki 

B.11.02.00  Okładziny ścienne wewnętrzne 

B.11.03.00  Tynki zewnętrzne 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały. 

 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 

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

jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 

 

2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 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, 

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

średnioziarnisty. 

 

2.2.3 Do gładzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodził całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

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

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

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

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni? +5°C. 

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

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna   i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

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

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość  po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

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

- gatunek I   80% 

- gatunek II 75% 

 

2.5 Wykładziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

 

2.6 Materiały do suchych tynków. 

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

b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

c)łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków. 

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

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

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

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

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

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

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d)W niższych temperaturach można wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

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

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

f)W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2 Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5-10 mm. 

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

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 

a)Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

b)Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

c)Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

d)Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku l :1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

 

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 

a)Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładziną należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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b)Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

c)Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

d)Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

e)Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

f)Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków  i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

g)Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  najmniej 

+5°C. 

h)Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej.  

 

5.5 Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

Bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 

Na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek.  

Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

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

płyty winien wynosić ok. 10 mm).  

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować 

zaprawą gipsową. 

 

5.6 Roboty kamieniarskie. 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

Podłoże: 

wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 

warunków termicznych ścian nośnych. 

odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż  ok. 4 mm/m, a od poziomu 

ok. 10 mm/m 

Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę.  

Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 

30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie.  
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Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny 

mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 

przekroju elementu kotwiącego. 

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 

w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 

 

5.7 Ochrona kamienia przed korozja. 

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

 

5.8 Kryteria oceny jakości i odbioru. 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

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

 

6. Kontrola jakości. 

 

6.1 Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2 Zaprawy. 

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

i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.3 Płyty gipsowo-kartonowe. 

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

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1 Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

8.2 Odbiór tynków. 

 

8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 

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

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 

8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

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

przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.3 Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 

8.4 Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. 

Wg punktu 5.4. 

 

9. Podstawa płatności. 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

B.11.01.02 Suche tynki. 

Płaci się za l m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

przygotowanie podłoża, 

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

uporządkowanie miejsca pracy.  

 

B.11.02.00 Okładziny ścian. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

zamurowanie przebić, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków, 

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 

 

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

                         i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,  

                         przy odbiorze. 

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

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

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

                         Elementy murowe z kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

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

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  

                         w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

 


