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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (ST). 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
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wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

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. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
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lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
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 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji.  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
     - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia   
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  
cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 
   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
   Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

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

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

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

z podaniem kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 [2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 



 

Nazwa inwestycji: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, 
PLAC PRZEMYSŁAWA 9  
 

 10 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

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

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i zgłoszeniem Zamawiającemu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
  
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
• Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca i nie podlegają odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),   

 - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.),  
 - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 

 2018 r., poz.  1945),  
- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.). 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

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

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
 
1.1. Określenia podstawowe 

• Wykop fundamentowy określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 

• Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

• Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
• Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
• Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
• Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków 
wy-buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

• Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 

• Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

• Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

ds

d
s p

p
I =

 
gdzie: 
      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
      pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 

• Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentacje 
projektową. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 



 
Nazwa inwestycji: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, 
PLAC PRZEMYSŁAWA 9  
 

 6 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obo-wiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o 
ile nie określono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 

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.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

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, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzie wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 
cm i – 3 cm. 
 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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5.3 Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.1.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 
ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 



 
Nazwa inwestycji: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, 
PLAC PRZEMYSŁAWA 9  
 

 10 

6.1.7 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

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

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

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

z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
1) Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 

Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 
2) Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 
3) Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 
lub +1 cm. 

4) Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

5) Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6) Równość skarp 
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Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
 W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w 
tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy 
obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

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

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
poprawkowych. 
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

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

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z zapisami umowy 

9.2 Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

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

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 
i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 

1.4 Określenia podstawowe,definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 

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 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
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2.2 Składniki mieszanki betonowej 
1) Cement  
• Wymagania i badania 

 . Do wykonania betonów klasy C20/C25 i C16/20 oraz C12/15 powinien być stosowany 
cement portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania 
PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 

twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
• Magazynowanie: 

–  cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2) Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorod-nością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
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Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie pro-stopadłej 
do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymaga-nia 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 

w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń 
obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
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bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury 

roboczej betonu. 
3) Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
4) Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej 
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.3 Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
• Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

• Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

• Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 
(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek. 

• Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki 
na odległość nie większą niż 10 m. 

• Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy określić w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu  
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy 
na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 
wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 
zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

•Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 

4.3 Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu 

w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
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4.4 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
• Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość 
gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
• Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

4.5 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° 

przy transporcie w dół 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy     
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty 
deskowań i rusztowań. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-

1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.3 Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 
2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
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– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. 

C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6 Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7 Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego 

przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 

konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 
robocze rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, 
unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji 

należy ustalić według PN-B-06251. 

5.8 Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Zfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
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6.2 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 
mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 

z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-EN 206-1:2003. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 
 

 Rodzaj 
badania 

Metoda badania 
według 

Termin lub częstość 
badania 

SKŁADNIKI 
BETONU 

1) Badanie cementu 
czasu wiązania 
stałość objętości 
obecności grudek 
wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3:2006 
j.w. 
PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 
 

2) Badanie kruszywa 
składu ziarnowego 
kształtu ziaren 
zawartości pyłów 
zawartości zanieczyszczeń 
wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2000 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
PN-EN 933-7:2000 
PN-EN 1097-6:2002 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-EN 1008-1:2004 
 

Przy rozpoczęciu robót 
i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480 i Aprobata 
Techniczna 

 

MIESZANKA 
BETONOWA 
 

Urabialność 
 

PN-EN 206-1:2003 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu  
recepty i 2 razy  
na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 
 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 
 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu każdej 
partii betonu 

2) Wytrzymałość 
na ściskanie  
– badania nieniszczące 

 
PN-B-06261 
 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość 
 

PN-EN 206-1:2003 
 

Po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji 
i raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność j.w. 
 

j.w. 
 

5) Przepuszczalność wody j.w. 
 

j.w. 

 

 
 
 

6.3 Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 

zgodnie z: 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 
być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki) 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
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Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych 

w projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 

budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

7 OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). 

Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 
cm2. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 

specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

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

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

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

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej 
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”, pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Zgodnie z zapisami umowy 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 
próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 
próbek laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie. 
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności 
i odtwarzalności. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu 
ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych. 

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości 

muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 
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PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 480-1:2006(u)  – jw. – 

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 
czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12:2006(u)  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – 
Oznaczanie liczby odbicia. 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 
zastąpienia) 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
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PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 
parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych 
na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości robót i materiałów. 

 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

1) Stal zbrojeniowa 
• Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

• Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
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– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłużenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

• Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

2) Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 
3) Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
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W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Organizacja robót 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 

5.3 Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Czyszczenie prętów 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
• Prostowanie prętów 
 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
• Cięcie prętów zbrojeniowych 

 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
• Odgięcia prętów, haki 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą 

co najmniej 20d. 
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 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 

5.4 Montaż zbrojenia 
• Wymagania ogólne 

 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy. 
 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
• Montowanie zbrojenia 

 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. 
 Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 

 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
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– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 

mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 

ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 
się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
• Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru 
na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

pkt 9. 
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9.2 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach 

narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 

a) przygotowanie zapraw, 
b) spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
konstrukcji murowych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów 
oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju 
wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych 
jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia 
się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, 
w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z  elementami 
znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,  

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą, 

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent 
jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
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Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość 
na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 
murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w 
stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym 
wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 
użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym 
podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą 
zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

 
 
1. Elementy murowe 

Rodzaje elementów murowych 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
• Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 

murowych: 
- ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
- silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
- z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 
- z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 
- z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 

• Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych 
według indywidualnych zasad: 

- z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 
- z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
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- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
- stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 

sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 
• Wielkość elementów: 

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane 
przy murowaniu jedną ręką, 

- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 
układane oburącz przy murowaniu. 

• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
- elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
- elementy do murowania na cienkie spoiny. 

• Zawartość otworów w elementach murowych: 
- elementy grupy 1, 
- elementy grupy 2, 
- elementy grupy 3. 

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 1 w normie PN-B-03002. 
• Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 

- elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one 
określoną wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie 
potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie 
mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%, 

- elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

• Kształt elementów murowych: 
- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 
- z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych 

spoin poprzecznych, 
- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

• Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
- podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu 

konstrukcyjnego, 
- uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
 

1) Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej: 

• Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i 

wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
• Kształt i budowa 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie 
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do 
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń 
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 
• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny 
wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości 
powierzchni kładzenia (wspornych). 
• Gęstość 

Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, 
kiedy takie dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej 
lub izolacyjności cieplnej ścian. 
• Wytrzymałość na ściskanie 
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Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie 
elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. 
Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 
• Trwałość (mrozoodporność) 

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane 
warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
- działanie siarczanów i chlorków. 

Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002, podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość  
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 
 

Elementy murowe 
Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3) 

Z betonu zwykłego i 
kruszywowego lekkiego 

1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

Z autoklawizowanego 
betonu komórkowego 

1 12) –3) –3) –3) 

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności 
elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy 
należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
3) Nie stosuje się. 

 
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede 

wszystkim mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle 
zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich 
zastosowania. Dla przedmiotowej inwestycji zastosowanie ma kategoria F2 - warunki surowe 
(wolno stojące ściany graniczne). 
• Właściwości cieplne 

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających 
wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach 
cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub 
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

• Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana 
jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 

• Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na 
silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 

• Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody 
Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać 
początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

• Reakcja na ogień 
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować 
klasę reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy 
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(objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności 
przeprowadzania badań ogniowych. 

• Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, 
bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 

• Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod 
wpływem wilgoci elementów murowych. 

• Przepuszczalność pary wodnej 
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji 
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości 
materiału. 

• Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 
wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających 
z badań. 

• Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

2. Zaprawy murarskie 
1) Rodzaje zapraw murarskich 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
• Właściwości i/lub zastosowanie: 

- ogólnego przeznaczenia (G), 
- lekka (L), 
- do cienkich spoin (T). 

• Koncepcję projektowania zaprawy: 
- zaprawa wg projektu, 
- zaprawa wg przepisu. 

• Sposób produkcji: 
- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy 

PN-EN 998-2, 
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 

• Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 
(symbol rodzaju): 
- zaprawa cementowa („c”), 
- zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
- zaprawa wapienna („w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

• Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
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• Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2, 
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna 
być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na 
ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość 
na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu 
budowy w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 

 
 

 
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 
 

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa 

Ściany 
fundamentowe i 
ściany zewnętrzne 
poniżej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne 

C A, B, C od M 10 do M 15; M 
d 

CW D, E M 10; M 15 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne 
powyżej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne 
C A, B, C od M 10 do M 20 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

CW E, F M 5; M 10 

Ściany wewnętrzne 

konstrukcyjne 

C B, C M 10; M 15 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

W H M 1 

niekonstrukcyjne 

C C M 10 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5 

W H, I, J od M 0,25 do M 1 

 
Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 

uwzględnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w 
tablicy 3. 

 
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 
 

Klasa 
zaprawy 

Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 
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 1,0 + – – – – 

 3,0 + + – – – 

 ≥ 5,0 + + + +1) +1) 

1) Odpowiednio do deklaracji producenta 

  
  Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości 
nie niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o 
wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie 
powodujące korozji zbrojenia. 

Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze 
stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno 
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek 
suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca 
procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót 
murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 

Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej 
A. Właściwości suchych mieszanek: 
• Proporcje składników suchej mieszanki 

Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na 
budowie. Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez 
projektanta w dokumentacji projektowej.  
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim 
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania 
zaprawy. 

• Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku 

zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 
• Gęstość nasypowa mieszanki suchej 

Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według 
przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 

• Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do 

stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 
• Proporcje mieszania mieszanki z wodą 

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na 
podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 

B. Właściwości świeżej zaprawy: 
• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 

Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji 
zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, 
zgodnie z PN-85/B-04500. 
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, 
określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić: 

1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6%  – 5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 
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6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 

• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być 

przydatne do alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według 
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa 
zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 

• Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien 

być deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 
powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 

1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 

• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 

spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
• Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu 
na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres 
zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania 
zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z 
PN-EN 1015-6. 

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na 
miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

• Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy 

zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest 
sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 

C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 
konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy 
zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. 
Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, 
zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 

1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 

• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich 

wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje 
klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2).  

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą 
PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub 
deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. 

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych 
fabrycznie. 
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Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
 

Rodzaj zaprawy 
Symbol 

odmiany 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie 
N/mm2 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa 

A        20 

B       15  

C      10   

Cementowo- 
wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    0,25     

Wapienna 

H   1      

I  0,5       

J 0,25        

 
Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 

według PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być 
mniejsza niż podana w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
 

Rodzaj zaprawy 
Symbol 

odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy 
N/mm2 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa 

A        5,0 

B       4,5  

C      3,4   

Cementowo- 
wapienna 

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

G    0,8     

Wapienna 

H   0,45      

I  0,4       

J 0,25        

 
• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu 
budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 

a) zaprawa cementowa – 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
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– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

c. zaprawa wapienna – 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w 

elementach zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków 
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym 
podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 
wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 
• Mrozoodporność (trwałość) 

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być 

odporne na zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie 
(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu 
wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej 
według PN-EN 1015-11, jest nie większy niż: 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są 

odporne na zamrażanie – odmrażanie. 
• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 

Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów 
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją 
ITB nr 234/95. 
• Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na 
ścinanie spoiny. 

Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 
wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 
charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 

Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z 
procedurą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych 
zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 
• Reakcja na ogień 

Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień 
zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 

1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, 
liczoną masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe 
znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania 
badania, 

2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, 
liczoną masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe 
znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

• Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych 

do stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, 
przyjmuje się według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy, 
podanych w tablicy 6. 
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Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
 

Gęstość zaprawy  
kg/m3 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza materiału 
z materiału na 

zewnątrz 

1500 
1600 
1800 
2000 

5 
15 
15 
15 

20 
35 
35 
35 

 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w 

zależności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości 
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
• Współczynnik przewodzenia ciepła 

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła 
przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w 
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje 
współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw 
lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy 
PN-EN 1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, 
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
3. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 
odpowiadać: 

- kotwy, 
- listwy kotwiące, 
- wieszaki i wsporniki, 

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, belki i słupy.  

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin 
wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 

- spajane, 
- wiązane, 
- ciągnione. 

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania 
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
4. Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 
13139, kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych   
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, 
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy 
przechowywać: 
w jednostkach ładunkowych, luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.  

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) 
do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 
zasiekach). 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

• Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
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– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 

oraz do wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 

• Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 

• Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

• Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami 

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 

prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
 Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót murowych 
 Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

5.3 Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 

liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta 
zaprawy, 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 

5.4 Organizacja robót murowych 
• Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 

rodzaju budowy, 
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– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za 
materiałami drogi transportowe), 

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

• Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem 

majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są 
wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, 
natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od 
wykonawcy.  

Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością 
robót może kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
• Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

− pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
− krzyżykowe (weneckie), 
− polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
− holenderskie, 
− wielorzędowe (amerykańskie). 

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z 
przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w normie 
archiwalnej PN-68/B-10020. 
• Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 

odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 
otworów utworzonych na styku wyrobów, 

- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by 
pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

• Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
- murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
- murowanie na wycisk, 
- murowanie na docisk. 

• Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 

niwelatora, 
- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 

bloczków z betonu komórkowego, 
- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 

pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią,  
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- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 
minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 

5.5 Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
 Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie 
przekracza 10 cm. 
Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji 
projektowej. 
Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 

5.6 Wymagania jakościowe robót murowych 
 Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać 
odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

2. Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, 
½ i 1 elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

wynoszą:  
szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
4. Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  
w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 
grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 
mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna 
być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica 
muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą 
niż 20 mm. 
5. Zbrojenie 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
± 20 mm dla całego pręta. 
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Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości 
otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
 
6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
 

Rodzaj usterki 
Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 20 mm na całej 
powierzchni ściany 
pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 
więcej niż jedno na długości 2 m  

nie więcej niż 4 mm/m i nie 
więcej niż dwa na długości 2 m  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od 
kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie 
nie więcej niż 6 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 20 mm na całej 
wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie 
nie więcej niż 10 mm na 
wysokości kondygnacji oraz 30 
mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej 
warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 15 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 30 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem  

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm na całej 
długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 
nie więcej niż 20 mm na całej 
długości budynku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
projekcie  

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót. 

6.3 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli 
ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią 
szczegółową specyfikacją techniczną. 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
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– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

6.4 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz 
wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych 
na budowie.  
Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

− średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
− długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
− rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
− otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

• Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 
dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 
użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

• Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane 
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, 
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości 
konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów wykonuje 
się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z 
pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
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c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 
należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 
nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 
przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej 
grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o 
wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej 
należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic 
grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. 
niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 
0,5 mm, 

sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 
należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, 
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 
m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 
– należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 
niniejszej specyfikacji, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 

12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
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Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

Grubości ścian w 
cegłach 

¼  ½  1 1½ 2 2½  3 3½ 4 

Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 
1. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
 Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do 
poziomu pierwszej izolacji ściany. 
2. Ściany oblicza się: 

Wariant I - w metrach kwadratowych ich powierzchni 
Wariant II - w metrach sześciennych ich objętości. 

3. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu 
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem),  

5. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
6. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 

- powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub żelbetowych jeśli 
wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3,  

Wariant II  
- objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 

Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 
- wnęk niezależnie od ich wymiarów, 

8 ODBIOR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 

wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki  badań 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy 
ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót 
ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
protokoły odbiorów częściowych, 
instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
wyniki badań laboratoryjnych,i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

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

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Zgodnie z zapisami umowy 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne. 
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe 
silikatowe. 
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z 
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z 
kamienia sztucznego. 
PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z 
kamienia naturalnego. 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do 
spoin wspornych. 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej 
zaprawie. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru 
na ścinanie 
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PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody 
badań. 
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów 
jednościennych – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne 
– Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – 
Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i 
badania 
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według 
własności fizyczno-mechanicznych. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o 
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe.  
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne.  
PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych 
zewnętrznych i wewnętrznych.  
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne.  
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany.  
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i 
transport.  
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – 
Elementy drobnowymiarowe. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  
PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 

konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z rozbiórką 

elementów żelbetowych i murowych. 

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

2 MATERIAŁY 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z 

utylizacją materiałów wymagane stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia 

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 
składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami 
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Ziemię z wałów należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze 
stosownymi przepisami i rozporządzeniami 

Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy, który powyższy 
materiał może odsprzedać. 

Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i 
rozporządzeniami. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Na materiały wywiezione do składowania lub utylizacji Wykonawca na obowiązek 

dostarczyć Inwestorowi odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub utylizacji. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.  

8 ODBIOR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych 

1.4  Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

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

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2 Rodzaje materiałów 
1) Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 
specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko 
wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy 
izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 
uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłozem i 
niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

– gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 
– hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 
– wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 
– podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 

• Dane techniczne: 
– kolor czarny 
– postać ciecz 
– temperatura powietrza i podłoŜa podczas 
– stosowania od +5oC do +35oC 
– pyłosuchość po 6 godzinach 
– czas schnięcia 12 godzin 
– zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
– ilość warstw: 
– gruntowanie 1 warstwa 
– powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 
– czyszczenie narzędzi 
– benzyną lakową lub innym 
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– rozcieńczalnikiem organicznym 
2) Roztwór asfaltowy 

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 
dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 
oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 
tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 
uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym 
stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 
powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 
• Dane techniczne: 

− kolor czarny 
− postać półciekła masa 
− temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC 
− pyłosuchość po 6 godzinach 
− czas schnięcia 12 godzin 
− zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
− ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 
− czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

3) Emulsja asfaltowa izolacyjna 
• Dane techniczne: 

− Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC 
− Czas schnięcia: 12 godzin 
− Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę 
− Ilość warstw: 

 gruntowanie: 1 warstwa  
 powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy  

− Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23oC ± 2oC. 
• Sposób użycia: 

− przygotowanie podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć 
luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 
wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.  

− aplikacja 
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w 
podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki 
hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu 
szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. 
Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

− przechowywanie 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +35oC. 
Data ważności na opakowaniu. 

− normy, atesty 
Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997 
Produkt posiada certyfikat zgodności z normą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.3 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

5.4 Izolacje z emulsji i mas 
• Gruntowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
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jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 
jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
• Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i 
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

 
Materiału nie należy stosować: 
− na wilgotne podłoże, 
− na podłoże smołowe, 
− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania w czasie robót 
• Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
• Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 

• Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostką obmiarową izolacji jest [m2]. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
szczelność. 

8.4 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

izolacji. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
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1.1   Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich w części podziemnej murów. 

1.1.2. Zakres robót 

- Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy 
- Oczyszczenie wstępne powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej (max 110 Bar, o 
temperaturze do 90 C) 
- Dezynfekcja biologiczna ścian ceglanych - preparatem do usuwania zarodników glonów i 
mchów 
- Neutralizacja soli w ścianach ceglanych - roztworem neutralizującym szkodliwe sole 
- Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej 
- Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na 

bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw 
- Obrzutka pod tynki renowacyjne - podkład renowacyjny krycie 50% 
- Tynki renowacyjne - podkład renowacyjny porowaty gruboziarnisty (na bazie trasu, wapna i 

piasku z dodatkami) w dwóch warstwach o łącznej grubości 30-40mm - przyjęto grubość 
35mm 

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa 
- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi  

1.2 Materiały 

Wszystkie tynki WTA winny odpowiadać wymogom PN-EN 998-1. Szczegółowe wymagania podano 
w pkt. 2.2 

- obrzutka renowacyjna  
- tynk WTA podkładowy porowaty  
- tynk renowacyjny nawierzchniowy  
- elewacyjna farba krzemianowa, silikatowa  
- rozcieńczalnik do farb krzemianowych  
- środek do dezynfekcji biologicznej  
- zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub równoważna 
- Cementy białe modyfikowane 
- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła, pełna kl.15 
- siatka z włókna węglowego  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

1.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 

młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 
szczotki, szczotki druciane, 

- urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym 
- mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, 
pojemniki na 
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- zaprawę, 
- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel, 
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - 
szczotka do 
- nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków 

drobnoziarnistych, 
- do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, 
paca, paca 
- gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować 

odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,  
 
1.4 Transport 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi 
 
Materiały przewidziane w dokumentacji do wykonania robót są konfekcjonowane i dostarczane 
w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe 
opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w 
zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

1.5     Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża 

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co 
najmniej 80cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do 
głębokości 2cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz 
osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, 
zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych 
powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi. 

Obrzutka 

Na oczyszczonej powierzchni wykonać obrzutkę , materiał przygotować według instrukcji 
dostawcy. 
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę cienką warstwą. 
Zaprawa powinna pokrywać całą 
powierzchnię. Zużycie: ok. 6 kg/m2 

Tynk renowacyjny lub podkładowy 

Wykonać tynk uszczelniający w warstwie o grubości co najmniej 25mm , materiał przygotować 
według instrukcji dostawcy. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę 
zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po 
zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym 
stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie 
bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się 
powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk 
drobnoziarnisty (nie dotyczy) 
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie 
wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy 
tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską. 
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Szpachlowanie tynkiem wykończeniowym 

Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej 
faktury, materiał przygotować według instrukcji dostawcy. Podłoże musi być wystarczająco mocne 
i czyste. Przed nakładaniem materiału na stwardniały tynk renowacyjny lub podkładowy jego 
powierzchnię wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie nakładania, 
podłoże powinno być matowo wilgotne. Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę 
rozciąga się ręcznie za pomocą łaty ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość 
pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 -5mm. Po 30 - 60 minutach zaprawę można filcować. 
Pracować świeże na świeże - unikając pozostawiania śladów łączenia. 

Malowanie 

Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne 
elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki 
błonotwórcze, które utrudniają paro-przepuszczalność lub nie są wytrzymałe, należy usunąć 
całkowicie preparatem stosując metody mechaniczne. Wytrzymałe, stare powłoki organiczne 
muszą być wstępnie pomalowane farbą podkładową. Do podłoży płaszczących i silnie 
chłonnych zaleca się wstępne gruntowanie preparatem, rozcieńczonym z wodą, np. w stosunku 
1:1 lub 1:2, lub nie-rozcieńczonym. 
 
1.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, 
wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby   spełnione 
zostały następujące warunki: 

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych 
prac: 

 
a) termometry powierzchniowe, 
b) termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
c) przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 
d) przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

 
- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 
niezbędne badania. 

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

1.6.1. Przygotowanie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco 
mocne, nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i 
czy zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1 
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1.6.2. Wykonanie robót 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – 
jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami, 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

1.7 Obmiar robót Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 

00.00. 

1.8 Odbiór robót Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże 
oczyścić. 
 
1.8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
 
1.8.3. Odbiór tynków 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki 
kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być 
większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokości. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe niż 3mm na 1mb. 

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych 
odchyłek. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

1.8.4 Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
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okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej 
jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego 
koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do 
podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Jeśli wszystkie oględziny 
sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
należy uznać za prawidłowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, 
ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

1.9 Podstawa płatności  

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

1.10 Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-85/B-04500 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze WTWiOR - 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Instrukcja WTA-2-2-91 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
 
 


