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STB  01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I DEMONTAŻOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  : 
a) demontaż fundamentów po kotłach olejowych; 
b) demontaż kominów spalinowych zewnętrzne oraz wytypowanych kanałów 

wentylacyjnych;  
c) demontaż wanny szczelnej w pomieszczeniu magazynu oleju; 
d) demontaż fragmentu istniejącej zabudowy z płyt GK w celu montażu ściany działowej 

dla węzła cieplnego;  
e) demontaż istniejących drzwi stalowych dla dawnego pomieszczenia magazynu oleju; 

demontaż istniejącego progu w drzwiach; 
f) wykonanie przekuć przez ściany wewnętrzne budynku 
g) wykonanie bruzd pod przewody instalacyjne 
h) wykonanie otworów w stropach i ścianach 
i) wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska 
j) skucie tynków pod oknami – usunąć tynk grubości 2cm  
k) skucie odparzonego tynku w pom. 02 i 03 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej. 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1  Zakres  asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  możliwy do jednoznacznego 
określenia w trakcie realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne 
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i 
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, 
pneumatyczne oraz elektryczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów demontażowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów 
dokumentacji projektowej . 
Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość  
odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia 
tego typu robót. 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach 
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• Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieżąco i możliwie 
szybko usunąć  lub zagospodarować 
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku 
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały 
uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm 
likwidujących materiały szkodliwe dla  środowiska) 
• Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie 
BHP i p.poż. Do wykonywania  robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym 
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą 
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 
 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 

chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie 
rozbieranych 

• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych 
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy  

• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, 
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  

• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niższych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych 

• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować.  
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 

zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 

osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
• Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    

pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod 
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
(kierownik budowy, majster)  

• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
• „TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
• „UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
• „STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
• „UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
• „UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 
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6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
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a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) ustalenia technologiczne 
d) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
e) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia brakujących 
dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poż 
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STB 01.02  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WYPRAWA 

ELEWACYJNA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
fragmentu ocieplenia ścian zewnętrznych elewacyjnych z wyprawą tynkarską w systemie 
zgodnym z technologią istniejących ścian budynku Starostwa Powiatowego w miejscu 
demontażu kominów spalinowych i wentylacyjnych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi    : 

a) montaż i demontaż rusztowania systemowego 
b) oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża, przygotowanie podłoża 
c) gruntowanie podłoża  zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi 

wybranego systemu 
d) wykonanie ocieplenia ścian w  wybranym systemie 
e) wykonanie tynku systemowego fragmentu ścian w wybranej technologii 
f) malowanie w wybranym systemie wykonanego fragmentu ocieplenia 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu i robót - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu izolacji  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
Sposób wykonania robót ( układanie, klejenie, tynkowanie) zgodny z dokumentacją 
projektową i wytycznymi technologicznymi wybranego systemu. 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z  atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 

Wykonawca powinien obejrzeć każdą partię dostarczonego  materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Asortyment sprzętu zgodny z  zaleceniami wybranego producenta systemu. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać na podkładach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
1. Technologia wykonania 
 
Dokumentacja projektowa określa technologię wykonania docieplenia   metoda bezspoinową, 
zgodnie z Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 „ Bezspoinowy system 
docieplania ścian zewnętrznych budynków „ Warszawa 2002 (BSO) 
Metoda polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z 
materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do 
ściany za pomocą zaprawy klejącej i dodatkowo łączników mechanicznych, termodybli. 
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W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą funkcję : 
1) płyty materiału termoizoalcyjnego zapewniają wymaganą 

izolacyjność cieplną 
2) masa lub zaprawa klejąca oraz ewentualne łączniki mocujące 

płyty termoizolacyjne do ściany zewnętrznej, zapewniają 
wymaganą stateczność konstrukcyjną materiału 
ociepleniowego. 

Technologia wykonania w standardzie systemu „Sto” lub równoważnego. 
 
2. Elementy składowe BSO 
 
Podstawowymi składnikami są : 

1. masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych zgodnie z 
dokumentacją projektową 

2. płyty styropianowe PS FS 15 grubości zgodnie z dokumentacją projektową 
3. łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, termodyble 
4. masa lub zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojeniowej 
5. środek gruntujący wybranego systemu i producenta 
6. wyprawa elewacyjna  systemowa : tynk organicznie wiązany w postaci masy 

gotowej do użycia, spełniający wymóg nasiąkliwości i odpowiedniej 
paroprzepuszczalności 

7. farba mikrosilikonowa  „Lotusan” zgodnie z dokumentacja projektową 
8. elementy uzupełniające – listwy narożnikowe, profile cokołowe 
9. w strefie cokołowej, do wysokości zgodnie z dokumentacją projektową,  

warstwa zbrojenia z zastosowaniem siatki pancernej z włókna szklanego jako 
ochrony udarowej ( masa powierzchniowa nie mniejsza niż 490 g/m2 

 
3. Podłoże 
 
3.1 Wymagania techniczne ogólne 
Standard podłoża : stabilność, nośność, brak wilgoci, czystość, spełnianie normatywnych 
kryteriów  tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
 
3.2 Ocena stanu technicznego podłoża 
W zakres  kontroli stanu technicznego wchodzi : 

a) próba odporności na ścieranie 
b) próba zwilżania 
c) sprawdzenie gładkości i równości 
d) próba odporności na skrobanie 
e) wytrzymałość minimalna  0,08Mpa 

 
3.3 Zakres przygotowania podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi : 

a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw malarskich 
b) skucie luźnych fragmentów tynku 
c) uzupełnienie ubytków metodą tynkarską 
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4. Mocowanie płyt styropianowych 
 
Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podłoża  należy przyklejać płyty 
styropianowe w układzie poziomym, od dołu do góry, z przewiązaniem na powierzchni 
ściany i w narożnikach. 
Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta. 
Klej ułożony na obwodzie płyty i w postaci packów w ilości 6 szt o średnicy ok. 10cm i 
grubości 1cm, minimalna powierzchnia klejenia płyty wynosi 40%. 
Prace należy wykonywać w warunkach atmosferycznych zgodnych z instrukcją producenta. 
Styki nie mogą  występować na przedłużeniu naroży otworów, pęknięciach i rysach ściany. 
Prace należy wykonywać bezwzględnie zgodnie z Instrukcją ITB. 
Płyty styropianowe należy mocować do ściany przy pomocy  typowych łączników 
mechanicznych, w systemie wybranego producenta.  
Wymagana ilość : 6szt na 1m2 oraz 8szt  na 1m2 w strefach krawędziowych.  
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe, zgodne z instrukcją technologiczna  wybranego 
producenta, wykończenie główek łączników mechanicznych. 
Mocowanie łącznikami można wykonywać po związaniu kleju mocującego i nie wcześniej 
niż 24 godziny od przyklejenia płyt. 
 
5. Wykonanie warstwy zbrojącej 
 
Na powierzchnię styropianu należy nanieść zaprawę do zbrojenia  o grubości zgodnej z 
informacja producenta, wtopić w nią siatkę i wykonać szpachlowanie przyklejonej  siatki 
zaprawą do zbrojenia  w technice „ mokre na mokre”. Siatka powinna być w całości 
zatopiona, bez możliwości określenia jej barwy. 
Grubość warstwy zbrojącej w granicach 3 mm, zgodnie z technologią wybranego producenta. 
W narożnikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach narażonych na uszkodzenia 
należy stosować do wzmocnienia płaszczyzny dwie warstwy siatki lub „siatkę pancerną’, 
Pasy siatki klejone na zakład szerokości 10cm nie powinny pokrywać się ze spoinami 
styropianu. 
W narożnikach otworów należy wklejać pasy siatki o szerokości ok. 30cm pod kątem pod 
zasadnicze zbrojenie. 
 
6. Ochrona narożników i krawędzi 
 
Dla wzmocnienia krawędzi  docieplenia należy stosować systemowe narożniki wybranego 
producenta. 
Dopuszcza się stosowanie systemowych kątowników z  fabrycznie doklejoną po obu stronach 
siatką zbrojącą. 
 
7. Szczeliny dylatacyjne 
 
W miejscu występowania dylatacji w budynku, przed  osadzeniem  warstwy zbrojącej należy 
wykonać dylatację  docieplenia. Metoda wykonania przed realizacją robót powinna być 
przedstawiona Inspektorowi nadzoru i zaakceptowana. Zaleca się zastosowanie systemowego, 
dylatacyjnego profilu ściennego w technologii wybranego producenta. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 11 

8. Wykonanie warstwy tynkarskiej 
 
 Zewnętrzna warstwa  wykończeniowa  zgodnie z dokumentacją projektową, z tynku 
mineralnego w strukturze „baranka” o uziarnieniu 1,5 – 2,0mm. 
Powierzchnia zbrojąca, przeszpachlowana i wyrównana , zagruntowana jeżeli system tego 
wymaga stanowi podłoże pod zewnętrzną warstwę wykończeniową. 
Warstwę zewnętrzną można  wykonywać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, 
zgodnie z technologią wybranego producenta. 
Należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne w  trakcie wykonywania robót i w sposób 
bieżący zabezpieczać wykonany tynk. 
Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac : 5º C, maksymalna 25º C. 
 
9. Malowanie 
 
Malowanie powierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową farbami mikrosilikonowymi, w 
kolorze identycznym z kolorem elewacji. 
Ilość warstw  i technologia malowania zgodna z wytycznymi producenta. 
 
10. Docieplenie ościeży  otworów zewnętrznych 
 
Nadmiar tynku należy skuć a następnie przykleić styropian o grubości 2 cm. Pozostała 
technologia wykonania zgodna z  kompleksową realizacją. 
 
 
11. Wymagania techniczne dotyczące materiałów 

 
1.   Ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska powłoki gruntujące i 

pośrednie oraz farby oferowanych systemów ociepleń elewacji muszą być 
wodorozcieńczalne.  

  
2. Wymagania techniczne dla komponentów systemów ociepleń : 
 
2.1.Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami. 

− Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego                       ≥ 0,720 N/mm2 

− Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS15          ≥ 0,100 N/mm2  

− Wytrzymałość na zginanie   ( po 28 dniach )                                           ≥ 2,800 N/mm2           
− Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )                                            ≥ 6,900 N/mm2 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej      µ ≤ 35 
 

2.2. Styropianowe płyty termoizolacyjne PS-E FS 15 z certyfikatem sezonowania  lub 
przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzanie wilgoci w próżniowym procesie 
technologicznym „ Vacum”. 

 
2.3. Tynk podkładowy, zbrojony siatką: 
 
− Bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej 

elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 ℅), wzmocniona mikrowłóknem. 
− Masa w postaci pasty, z możliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki 

silosowej. 
− Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego                    ≥ 1,300 N/mm2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 12 

− Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS15      ≥ 0,100 N/mm2 

− Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej              λ< 0,70 W/mK   
− Nasiąkliwość                                                                                         W  < 0,060 kg/m2h0,5 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 ≤ µ ≤ 200  
 
 
2.4. Siatka z włókna szklanego , odporna na oddziaływanie środowiska zasadowego  

(impregnowana przeciwalkalicznie ), ze splotem przeplatanym i klejonym. 
Ciężar powierzchniowy                                                                             175 g/m2 
Wytrzymałość na zrywanie osnowy                                                           > 1,75 kN/5cm                                                                            
(po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) 
Wytrzymałość na zrywanie wątku                                                              > 1,75 kN/5cm                                                                            
(po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych)                                                     
Wytrzymałość na zrywanie osnowy                                                           > 1,20 kN/5cm                                                                            
(po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) 
Wytrzymałość na zrywanie wątku                                                              > 1,20 kN/5cm                                                                            
(po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) 
Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 
osnowa                                                                                > 3,5%                                                                            
wątek                                                                                   > 3,5%                                                                 

 

2.5 . Wyprawa tynkarska : 
 

− Tynk  organiczny w postaci zabarwionej masy (standard Sto Therm Classic lub 
równoważny). 

− Nasiąkliwość dojrzałego tynku                                                                    ≤ 0,04 
kg/m2h0,5 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej        100 ≤ µ ≤ 140 

− Dodatek biocydów zabezpieczający tynk przed mikroorganizmami 
− Możliwość podawania i nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej 
− Współczynnik przewodności cieplnej tynku    λ< 0,70 W/mK   

 
2.6 . Powłoka malarska dla tynków organicznych 
 
 

Elewacyjna farba mikrosilikonowa (standard  Lotusan lub równoważny) 
 

− Nasiąkliwość:                                                                                      W < 0,07 kg/m2h0,5 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej                                 µ = 50 

− Zastępczy opór dyfuzyjny pary wodnej                                              Sd < 0,10 m 

− Gęstość strumienia dyfuzji:                                                                V = 2100 g/(m2 d) 

− Jasność: 96 % 

− Stopień bieli:  78% 

− Dostępność wersji farby o przyspieszonym wiązaniu dla zastosowań w trudnych 
warunkach atmosferycznych. 

− Dodatek biocydów zabezpieczający przed osadzaniem się mikroorganizmów.   
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2.7 Tynk systemowy cokołów 
 

− Tynk z różnobarwnych kamieni w systemie StoSuperlit lub równoważnym 

− Nie wrażliwy na zmiany temperaturowe 

− Gruntowanie w systemie wybranym np. StoPutzgrunt 

− Technika wykonania zgodnie z instrukcją producenta 

 
12. Wymagania techniczne wykonania robót 
 

a) przygotowanie podłoża – zgodność z warunkami określonymi w normie PN-70/B-
10100 

b) prace okładzinowe 

a) odchylenia krawędzi płyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie 
powierzchni nie większe niż 2mm mierzone łatą 2,om 

b) odchylenie krawędzi od pionu nie większe niż 3mm mierzone łatą 2m 

c) odchylenie krawędzi od poziomu nie większe niż 3mm mierzone łatą 2m 

 
 

Tynki cienkowarstwowe strukturalne 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

większe niż 3mm na całej długości łaty 2m 
− odchylenie  powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego niewiększe niż 2 mm na 1m i 

nie więcej niż 4mm 
− od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1m i nie więcej niż 6mm między 

przegrodami 
− odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 

większe niż 3 mm na 1m 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanych robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
a) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia brakujących 
dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.           
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.  
PN-B-20130  Płyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
   Produkowane fabrycznie.   
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.03  STOLARKA  DRZWIOWA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  drzwi  
wewnętrznych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) osadzenie drzwi stalowych wewnętrznych jednoskrzydłowych w pomieszczeniu węzła 
cieplnego 

b) osadzenie 2szt. drzwi drewnianych wewnętrznych jednoskrzydłowych w 
pomieszczeniu technicznym 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 

2.2 Charakterystyka techniczna stolarki PCV 
 
Wymagania dotyczące elementów : 

a) Typowe drzwi stalowe, jednoskrzydłowe z zamkiem patentowym 
b) Typowe drzwi drewniane, jednoskrzydłowe wewnętrzne z zamkiem patentowym 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki   
Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej . 
 
4.3 Transport stolarki   
Transport stolarki należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montażu stolarki należy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, 

okucia i galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

 
5.3 Montaż stolarki  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki  i przegród należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica 
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b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeża, ościeże należy  oczyścić i 
naprawić 

c) w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 

d) ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych; ościeża drzwi zamocować w otworze na kotwy ocynkowane lub śruby – 
niedopuszczalne jest mocowanie ościeży za pomocą pianki montażowej. 

e) po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu 

f) złącza należy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez 
producenta 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-88/B-10085  Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

d) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

e) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

f) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych; konstrukcja 
wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe powinno 
otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem 

g) sprawdzenie niezawodności drzwi– zachowanie sprawności po wykonaniu  określonej 
przez producenta ilości cykli 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki w świetle 
ościeżnic 
 
7.4 Wielkości obmiarowe 
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Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1m  wysokości stolarki, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu 
ościeżnicy 

b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż : 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
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e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia brakujących 
dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.           
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21 

 
 
 
STB 01.04  OBUDOWA  ŚCIAN i ELEMENTÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przewodów instalacyjnych z  płyt GK. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  : 

a) obudowy przewodów instalacyjnych  z płyt GK na ruszcie stalowym ocynkowanym  
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu ścianek z płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 

Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie  PN-B-
79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo – kartonowych : 

a) powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
b) wymiary i tolerancje : 
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- grubość  +/- 0,5mm 
- szerokość +/- 0,6mm 
- długość +/-0,6mm 

c) wilgotność (%) + 10,0 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiet należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,  na równym i mocnym , a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składania – do pięciu pakietów o jednej długości, nakładanych jeden na drugim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 

a) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego 

b) przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów 

c) ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż 5º C pod warunkiem , że wciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0º C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60% do 80% 

d) pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone 
 
5.3 Wymagania szczególne :  
Konstrukcja ścianek musi być oddylatowana od istniejących posadzek i ścian i stropów. 
Szerokość dylatacji minimum 5mm musi zapewniać swobodne przemieszczenia 
sąsiadujących w/w elementów. Niedopuszczalne jest powstawanie zarysowań na stykach płyt 
oraz wzdłuż ścian i stropów z powodu braku w/w dylatacji. W szczelinie między posadzką  
a profilem stalowym szkieletu należy umieścić taśmę ściśliwą o szerokości profilu, która 
zawsze jest niezbędnym składnikiem każdego systemu suchej zabudowy.  
W systemie Rigips stosowana jest taśma z elastycznego tworzywa spienionego – 
samoprzylepna. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności  w trakcie wykonywania robót powinno być oceniane : 

a) równość powierzchni płyt  
b) narożniki i krawędzie ( uszkodzenia) 
c) wymiary płyt ( zgodnie z tolerancją) 
d) wilgotność i nasiąkliwość 
e) obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
f) funkcjonalność ścianek systemowych 
g) taśma uszczelniająca 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania sufitów podwieszanych  jest zgodny z odpowiednimi 
elementami przedmiaru robót 
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7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach, 

obrzeżach 
e) wichrowatość powierzchni 

– powierzchnie powinny stanowić płaszczyznę pionową, poziomą lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji technicznej. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostolinijne 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 
kontrolnej o długości 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią powinien być dokonywany z dokładnością do 5 
mm. 

Dopuszczalne odchyłki : 
a) odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej nie większa niż 2mm i w liczbie nie większa niż 2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2m 

b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 
1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości i 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  nie większe niż 2mm na 
1mb i ogółem nie więcej niż 3mm  na całej powierzchni ograniczonej ścianami 

d) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta  przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2mm 

 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu 
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c) odbiorowi końcowemu 
 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót  i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika  robót  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia brakujących 
dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki – wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 
PN-B-79405:1997/Ap1 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty  gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań A1 
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.05   ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 
malarskich, podłoży gipsowych z gruntowaniem oraz wyprawek tynkarskich . 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) gruntowanie powierzchni  wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem 
b) malowanie  podłoży gipsowych farbą emulsyjną 2x z gruntowaniem 
c) malowanie ścian wewnętrznych farbą olejną 2x- lamperia 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót malarskich. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Farby 

 
a) farba emulsyjna w kolorze białym  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie BN-64/6117-02 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 
uszkodzenia 

b) zagruntować powierzchnie przeznaczoną do malowania 
 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.  
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi  : 

a) gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
b) zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
c) usunięcie folii 

 
5.3 Malowanie ścian  i sufitów  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
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Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 
 
5.4 Technika malowania 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże pod uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez 
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C 
i nie wyższa niż 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą  PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane . 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach od wykonania malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie i przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  . 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny  

- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem  producenta 
-  brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok 
i) sprawdzenie elastyczności powłok 
j) sprawdzenia trwałości powłok 
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych 
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
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Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)   ustalenia technologiczne 
f)    protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia brakujących 
dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami  
                                     emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwonnych 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989
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STB  01.06  OKŁADZINY ŚCIAN  I POSADZEK , PŁYTKI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
fragmentów okładzin ściennych  i posadzkowych z płytek ceramicznych  i glazurowanych 
trudnościeralnych (uzupełnienie okładzin po robotach demontażowych). 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) okładzin ściennych z płytek  ceramicznych w standardzie zgodnym z dokumentacją 
projektową; fugi wodoodporne, wąskie 

b) okładzin posadzkowych z płytek glazurowanych trudnościeralnych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin  - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe okładzin  . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 

 
2.2  Zakres  asortymentowy 

a) płytki ścienne ceramiczne i glazurowane posadzkowe 
b) zaprawa klejowa 
c) zaprawa fugowa wąska 

Płyty ścienne ceramiczne oraz  akcesoria powinny być najwyższej kategorii jakości 
producenta oraz powinny być dopasowane formą i kolorem do okładzin istniejących. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”. 
Zaleca się Wykonawcy stosowanie sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania okładzin ściennych   
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ściennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport  materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montażu elementów  ściennych należy sprawdzić i wykonać  : 

a) prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 
nasiąkliwość 

b) płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
c) na ścianie powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki ( 

może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
d) po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 

spoin pomiędzy płytkami  
 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane i sprawdzone 
 
5.4 Wykonanie okładzin ściennych i ścianek systemowych 

a) sprawdzenie podłoży 
b) ułożenie płytek na klej 
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c) spoinowanie płytek 
d) oczyszczenie płytek 

Do układania okładzin ściennych można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. Zaprawę klejowa należy przygotować zgodnie z recepturą producenta. Otrzymana 
masa powinna być jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian  i posadzek należy sprawdzić 
jakość podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych 
odstępach) ze spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie może zawierać pustych miejsc. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ściennych  i posadzkowych musi być 
wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinien być zgodny  z zasadami podanymi w normie PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) gładkość i równa powierzchnia lica płytek ściennych  
b) prawidłowość zachowania kształtu , nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek 
c) nasiąkliwość płytek 
d) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty) 
e) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą  z dokładnością do 1 mm 
f) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej 

Warunki badań materiałów na okładziny ścienne , posadzkowe  i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny   ściennej 
i posadzkowej . 
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7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek.. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) wygląd zewnętrzny 
c) rodzaj zastosowanych materiałów 
d) przygotowanie podłoża 
e) należyte przyleganie do podkładu 
f) prawidłowość przebiegu spoin 
g) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin ściennych i posadzkowych  
h) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
i) jednolitość barw płytek ( wzór) 

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót  i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika  robót  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych 
f)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia brakujących 
dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-75/B-010121 Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 99:1993 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1993 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie   
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 37 

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej  na bazie  żywic reaktywnych. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r 
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STB  01.07  ROBOTY  MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
przemurowań  otworów w ścianach, ściany wewnętrznej w pomieszczeniu  węzła z cegły 
ceramicznej pełnej  klasy zgodnie z dokumentacją projektową,  na zaprawie cementowo – 
wapiennej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) wykonanie  przemurowań otworów z cegły ceramicznej pełnej 
b) ściany wewnętrznej w pomieszczeniu  węzła z cegły ceramicznej pełnej  klasy 

zgodnie z dokumentacją projektową,  na zaprawie cementowo – wapiennej. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót  - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścian  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020   
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegła 
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - 
wapienne 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
Zaleca się Wykonawcy stosowanie sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy : 

a) sprawdzić jakość  elementów ściennych 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań  fundamentów 
d) sprawdzić jakość elementów pustaków wentylacyjnych 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian należy : 

a) przygotować podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć  resztki zaprawy z podłoży 

 
5.3 Murowanie ścian  i pionu wentylacyjnego 
Należy przestrzegać zasad podanych w normie oraz :  

a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków , otworów 

b) mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 40 

c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy strzępia 
zazębione końcówki 

d) wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niż 0º C 
f) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

 
Spoiny w murach : 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-68/B-
10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
c) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
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Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych : 

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niż 2 mm na 1m długości i nie więcej niż 3 mm na całej długości 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
f)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia 
brakujących dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY  
 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30003/A1:1996 Cement murarski 
PN-88/B-30003/A1:1997 Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B—3002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
    Wytrzymałościowych 
DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki. 
 
Karty katalogowe wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  01.08  TYNKI   
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
tynków cementowo - wapiennych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie tynków  cementowo – wapiennych II kat.  Z 
gruntowaniem podłoży i szpachlowaniem.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  tynków  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni 
wewnętrznych.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) tynk cementowo - wapienny 
b) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 
c) listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 
d) gips szpachlowy – gotowa sucha mieszanka” 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
Zaleca się Wykonawcy stosowanie sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) sprawdzić jakość  elementów murów i stropów 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań   

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian należy  przygotować podłoże : 

a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, 
wolne od zabrudzeń i luźnych elementów) oraz przygotować zaprawę. 

 
5.3 Tynkowanie ścian   
W zakres robót wchodzi : 

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
b) osadzenie listew narożnikowych 
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 
d) cementowo - wapiennego 
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e) wykonanie szpachlowania gipsem 
Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do 
gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani 
plastyfikatorów. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15mm. 
Należy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części 
metalowe lub przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą 
powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Zaprawę  należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. . 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do 
dołu. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy 
w/g=0,45 – 0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia gipsu 
tynkarskiego wodą. 

 
5.4 Wykończenie powierzchni pod oknami 
Po usunięciu tynku dotkniętego erozją, powierzchnię zmyć wodą, posmarować preparatem 
np.SANABUILD z firmy KERAKOOL , przykleić styropian gr.2cm, nałożyć klej, siatkę i 
tynk. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu 
stropu.  
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Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
c) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 

płaszczyzn : 
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej 
łaty 2m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 
1,5 mm na 1m i nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach  powyżej 3,5m wysokości 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 
mm na 1m i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji – nie więcej niż 2 mm na 1m. 

 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót  dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin dostarczenia 
brakujących dokumentów. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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