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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                    

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.0. Wymagania ogólne  

1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna dot. przedsięwzięcia pn.: Dostosowanie budynku Internatu do 

wymagań przeciwpożarowych – ul. Limanowskiego 15, 11-200 Bartoszyce, dz. nr 35/25, 

obręb nr 5, m. Bartoszyce. Zamawiającym jest Powiat Bartoszycki, ul. Grota-Roweckiego 1, 

11-200 Bartoszyce. 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania  

i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych zamówieniem publicznym 

pn.: „Dostosowanie budynku Internatu do wymagań przeciwpożarowych” przy ul. 

Limanowskiego 15, w miejscowości Bartoszyce, dz. nr 35/25, obręb nr 5, m. Bartoszyce. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 

dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący  

w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny 

być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane  

w szczególności obejmują: 

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45000000-7 Roboty budowlane. 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 

45110000-1 Roboty przygotowawcze. 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków. 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej. 

44221220-3 Drzwi przeciwpożarowe. 

44221100-6 Okna. 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe. 

45400000-1 Roboty wykończeniowe. 
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Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany  

do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych  

▪ Wykonanie zabezpieczeń z folii. 

▪ Wynoszenie i zabezpieczenie mebli. 

▪ Wywóz gruzu.  

1.6. Informacje o terenie budowy 

Budynek posiada następujące przyłącza: wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, 

gazowe, do sieci ciepłowniczej oraz telekomunikacyjne. Inwestycja zalicza się do budynków 

użyteczności publicznej.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność  

z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi  

i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej.  

1.7.2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby  

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 

 i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Specyfikacji Technicznej 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 bliską 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 ze Specyfikacją 

Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się  

do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP,  

a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną  

dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

1.7.6. Organizacja planu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

▪ Utrzymania porządku na miejscu budowy. 

▪ Składowania materiałów i elementów budowlanych. 

▪ Utrzymania w czystości miejscu budowy. 

 

1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami  

i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie 

Budowlanym, Polskich Normach, a w szczególności ilekroć jest mowa o: 

OBIEKCIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi lub budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz  

z instalacjami i urządzeniami albo obiekt małej architektury. 

BUDYNKU – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

BUDOWLI – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
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wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  

i podziemne części budowlane urządzeń i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM – obiekt budowlany przeznaczony  

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejscu lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

BUDOWIE – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudową, 

rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego. 

ROBOTACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

REMONCIE – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 

a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

TERENIE BUDOWY – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia  

do wykonywania robót budowlanych. 

POZWOLENIU NA BUDOWĘ – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

DOKUMENTACJI BUDOWY – 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 – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 



6 
 

TERENIE ZAMKNIĘTYM – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

APROBACIE TECHNICZNEJ – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

WŁAŚCIWYM ORGANIE – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  

ORGANIE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO – należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a późn. zm.). 

OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

OPŁACIE – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

DZIENNIKU BUDOWY – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku 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 przeprowadzenia niezbędnych badań prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

ODPOWIEDNIEJ ZGODNOŚCI – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone –  

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  
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PROJEKTANCIE – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane  

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 specyfikacjach technicznych.  

CZĘŚCI OBIEKTU LUB ETAPIE WYKONANIA – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY, INŻYNIER BUDOWY LUB INSPEKTOR 

NADZORU – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

REJESTRZE OBMIARÓW – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

MATERIAŁACH – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

POLECENIU INŻYNIERA – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

OBMIARZE ROBÓT – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

ODBIORZE CZĘŚCIOWYM (ROBÓT BUDOWLANYCH) – nieformalna nazwa odbioru 

robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 

„odbiór końcowy”. 

ODBIORZE GOTOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO – formalna nazwa czynności 

zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  

z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 

jako plac budowy. 
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PRZEDMIARZE ROBÓT – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

WYKONAWCY – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową  z Zamawiającym. 

ZAMAWIAJĄCYM – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Powiat 

Bartoszycki, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce. 

WYROBACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

2.0. Materiały 

2.1. Warunki ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 

5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                         

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

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 Specyfikacji Technicznej                    

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami   technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem. 

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                     
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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. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

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

zgody Inżyniera. 

3.0. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                          

z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, Specyfikacji Technicznej  

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. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4.0. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 



10 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 Kosztorysowej, Specyfikacji Technicznej  

i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.0. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

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

zgodność z Dokumentacją Kosztorysową wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

Dokumentacji Kosztorysowej i w Specyfikacji Technicznej, 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. 

6.0. Kontrola jakości robót  

6.1. 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 jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  

w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

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. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

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

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

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 Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera  

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

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raport z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier 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 Kosztorysową i Specyfikacją 

Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 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 

Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

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

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 

poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. 

poz. 881). 

6.7. Dokumenty budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy  

z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016  

z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

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. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem 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 Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

▪ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. 

▪ Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 

▪ Uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera. 

▪ Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu. 

▪ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

▪ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy. 

▪ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 

▪ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej. 

▪ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania 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 Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

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. 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

▪ Pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

▪ Protokoły przekazania terenu budowy. 

▪ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne. 

▪ Protokoły odbioru robót. 

▪ Protokoły narad i ustaleń. 

▪ Korespondencje na budowie. 



14 
 

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 z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7.0. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Kosztorysową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych  

w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  

o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu 

rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla 

danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 

normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości 

pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania 

ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 

powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 

powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 

nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów  

i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
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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 przez cały okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 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. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8.0. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

▪ Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

▪ Odbiorowi częściowemu. 

▪ Odbiorowi wstępnemu. 

▪ Odbiorowi końcowemu.  

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

▪ Dokumentacją kosztorysową. 

▪ Kosztorysem ofertowym. 

▪ Ustaleniami z inwestorem. 

▪ Wiedzą i sztuką budowlaną. 

▪ Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót.  

▪ Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danego zakresu 

robót.  

8.1. 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 Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu  

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, Specyfikacją Techniczną  

i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. 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 Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny 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 Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z Dokumentacją Kosztorysową i Specyfikacją Techniczną. 

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

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Kosztorysową i Specyfikację Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

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: 

▪ Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
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▪ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i we. uzupełniające lub zamienne). 

▪ Recepty i ustalenia technologiczne. 

▪ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

▪ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

▪ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

ze Specyfikacją Techniczną. 

▪ Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  

z Specyfikacją Techniczną. 

▪ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

▪ Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według 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 lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”. 

9.0. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

▪ Koszt organizacji i przygotowania placu budowy. 

▪ Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami. 

▪ Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy. 

▪ Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami. 

▪ Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

▪ Podatki obliczone zgodnie obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10.0. Przepisy związane 

▪ Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 

▪ Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118  

ze zm.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004. 

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych  

ARKADY-1987r. 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów. 

▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami  

(Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.  

Nr 48 poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania 

„Dostosowanie budynku Internatu do wymagań przeciwpożarowych” przy ul. 

Limanowskiego 15, w miejscowości Bartoszyce, dz. nr 35/25, obręb nr 5, m. Bartoszyce. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

▪ Demontaż stolarki drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Kosztorysową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.0. MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki : 

Gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (złom) i inne. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

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

środowiska. 

4.0. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Transport materiału i sprzętu  

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów  

i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie  

z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących, obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej, zgodnie  

z Dokumentacją Kosztorysową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub wskazaniami 

Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy 

możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien  

on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
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lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń 

na miejscu budowy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych  

w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

▪ 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych 

jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8.0. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 

Specyfikacją Techniczną:  

▪ Wyznaczenie zakresu prac. 

▪ Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem. 

▪ Przeprowadzenie demontażu. 

▪ Rozdrobnienie zdemontowanych elementów. 

▪ Oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach. 

▪ Przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów. 

▪ Selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

▪ Załadunek odpadów. 

▪ Zabezpieczenie ładunku. 
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▪ Przewóz odpadów do miejsca utylizacji. 

▪ Utylizację odpadów. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)  

z późniejszymi zmianami. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

▪ Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953  

z 2002 r.). 

▪  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi  

(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 

▪ Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

II ROBOTY MURARSKIE 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich przewidzianych do wykonania w ramach 

robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Dostosowanie budynku Internatu do 

wymagań przeciwpożarowych” przy ul. Limanowskiego 15, w miejscowości Bartoszyce, dz. 

nr 35/25, obręb nr 5, m. Bartoszyce. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich przewidzianych w obiekcie 

przetargowym. W zakres tych robót wchodzą: 

• zamurowanie otworu okiennego na pierwszym piętrze klatki schodowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość robót murarskich 

związanych z realizacją w/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 

specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/ 

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

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych: PNEN 

13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczególności: 

▪ nie zawierać domieszek organicznych, 

▪ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
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- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3. Cement 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 

Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. W przypadku cementu 

workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, zawierający 

następujące dane: 

▪ nazwa wytwórni i miejscowości 

▪ masa worka z cementem 

▪ data wysyłki 

▪ oznaczenie 

▪ termin trwałości cementu. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz  

z wynikami badań. Każda partia cementu przed jej użyciem do zapraw musi uzyskać 

akceptację 

Inspektora nadzoru. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement murarski - Część 2: Metody badania. 

2.2.4. Wapno 

Wapno do zapraw spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003. 

2.2.5. Bloczki betonu komórkowego 

Bloczki z betonu komórkowego spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN 

771-4:2004, PN-EN 771-4:2004/A1:2006. Elementy drobnowymiarowe z betonu 

autoklawizowanego. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. Wilgotność elementów  

w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

 

2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 

Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

oraz z normą PN-B-10104:2005. 

Surowce powinny mieć właściwości zapewniające, że wyrób końcowy będzie zgodny  

z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004, PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008. 

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników 

cement - piasek, cement - wapno – piasek, są następujące: 

▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4 

▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6 

▪ zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4 

▪ zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się. 

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

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą PN-EN 197- 1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. 

Do murów grubych stosować zaprawy cementowo – wapienne klasy 1.0 Mpa. 

Do ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo – wapienne klasy 3.0 MPa. 

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

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
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niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Właściwości stwardniałej zaprawy: 

Dla zapraw murarskich według projektu wytrzymałość na ściskanie powinna być 

deklarowana przez producenta. 

2.2.. Zaprawa klejowa do bloczków gazobetonowych 

Zastosowanie: 

Zaprawa do klejenia bloczków z betonu komórkowego. Dzięki swym parametrom 

technicznym pozwala na przyśpieszenie prac murarskich na budowie. Dzięki zastąpieniu  

tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostków termicznych, co niewątpliwie 

wpływa korzystnie na współczynnik przewodności cieplnej ściany. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.3. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy,  

po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz 

przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.4. 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 

przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta 

materiałów w tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić 

zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie 

kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie 

przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami 

BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. 

5.2. Zasady wykonania robót 

▪ Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. 

▪ Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym  

i Polskim Normom oraz wymaganiami omówionymi w pkt. 2. 
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▪ Elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz 

elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 

▪ Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

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

i otworów. 

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

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

▪ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

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

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych /np. przez przykrycie folią lub papą/. Przy wznawianiu zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2.1. Mury z bloczków z betonu komórkowego 

Ściany działowe 

Ściany działowe maja zazwyczaj grubość 12 cm i są wymurowane z bloczków z betonu 

komórkowego o gładkich bokach. Jednak nie mają zbyt dobrej izolacyjności akustycznej. 

Dlatego często zastępuje się je pełnymi cegłami lub innymi materiałami o większej masie, 

które lepiej tłumią dźwięki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.6. Kontrola jakości wykonania robót murarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1. Materiały  

Przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić:  

▪ Próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

− wymiarów i kształtu, 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporność na uderzenia, 

− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2.2. Zaprawy 

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

klasę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót murarskich przez 

Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
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1 m2 - powierzchni wymurowanych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do 

odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty 

objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie 

oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami 

wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

▪ zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 

▪ grubość murów, 

▪ wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

▪ pionowość powierzchni i krawędzi, 

▪ poziomość warstw cegieł, 

▪ grubość spoin i ich wypełnienie, 

▪ zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji pozycji przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

▪ 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 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i 

lekkimi). 

▪ PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: 

Ściany. 

▪ PN-EN:1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie 

próbek zapraw do badań. 

▪ PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym. 
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▪ PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska. 

▪ PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: 

Zaprawa murarska. 

▪ PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

III STOLARKA 
 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót montażu stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych 

do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Dostosowanie 

budynku Internatu do wymagań przeciwpożarowych” przy ul. Limanowskiego 15, w 

miejscowości Bartoszyce, dz. nr 35/25, obręb nr 5, m. Bartoszyce. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażu stolarki budowlanej i ślusarki 

przewidzianej w obiekcie przetargowym. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Stolarka drzwiowa  

W ramach przedsięwzięcia projektuje się częściową wymianę stolarki drzwiowej w 

celu dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych. Wymiary oraz rodzaje drzwi 

podano na poszczególnych rysunkach projektu technicznego. Część drzwi należy wyposażyć 

w samozamykacze. 

Stolarka okienna 

W celu oddymiania klatki schodowej zaprojektowano dwa okna oddymiające  

(np. Fakro FSP P2) o wymiarach 1,14 x 1,40 m, o łącznej czynnej powierzchni oddymiania  

– 1,60 m2. W istniejącej więźbie przewidziano wykonanie wymianów o przekroju 18x14 cm. 

Klapa oddymiająca 

Otwór wentylacyjny Ø150 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku, pomiędzy 

pomieszczeniami mieszkalnymi a klatką schodową należy: zabezpieczyć poprzez 

zamontowanie przeciwpożarowej klapy odcinającej (EIS 120) lub zlikwidować. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość robót ślusarskich związanych 

z realizacją w/w zadania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 

robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami  

i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów ściśle wg projektu wykonawczego. 

Stolarka okienna 

W celu oddymiania klatki schodowej zaprojektowano dwa okna oddymiające  

(np. Fakro FSP P2) o wymiarach 1,14 x 1,40 m, o łącznej czynnej powierzchni oddymiania  

– 1,60 m2. W istniejącej więźbie przewidziano wykonanie wymianów o przekroju 18x14 cm. 

Klapa oddymiająca 

Otwór wentylacyjny Ø150 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku, pomiędzy 

pomieszczeniami mieszkalnymi a klatką schodową należy: zabezpieczyć poprzez 

zamontowanie przeciwpożarowej klapy odcinającej (EIS 120) lub zlikwidować. 

 

Stolarka drzwiowa 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się częściową wymianę stolarki drzwiowej w 

celu dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych. Projektuje się stolarkę 

drzwiową o klasie odporności ogniowej EIS 60 oraz EIS 30. Wymiary oraz rodzaje drzwi 

podano na poszczególnych rysunkach projektu technicznego. Część drzwi należy wyposażyć 

w samozamykacze. 

 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.3. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy,  

po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, 

przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 
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4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.4. 

4.2. Wymagania dotyczące transportu 

Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie  

z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący  

z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi 

przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. 

5.2. Zasady wykonania robót 

▪ Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów do ścian 

oraz jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

▪ Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 

▪ Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

▪ Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 

kołków wstrzeliwanych. 

▪ Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą, tak 

aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

▪ Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla,  

rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich  

 

5.2.1. Montaż stolarki budowlanej 

Warunki przystąpienia do robót: 

▪ przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

▪ przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PNEN 14351-1:2006. 

▪ sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 

▪ zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

▪ ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 

▪ wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą. 

▪ silikonowanie złączy, 
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▪ usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

▪ osadzenie skrzydeł drzwiowych. 

▪ montaż parapetów. 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania 

nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad  

w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je oczyścić i naprawić. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny 

być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe 

wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół 

ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone  

w trakcie ich murowania. 

 

5.2.2. Montaż ślusarki 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić 

▪ rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 

▪ wymiary gotowego wyrobu 

▪ prawidłowość wykonanych połączeń 

▪ powłoki malarskie 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie  

BN-8841-11:1965 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze.: 

▪ sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 

▪ sprawdzenie wymiarów na budowie 

▪ zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

▪ wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

▪ wykonanie otworów kotwiących 

▪ montaż i kotwienie ślusarki 

▪ naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

▪ usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 

Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 

spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 

ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i pomalowane 

proszkowo. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 

poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wszystkie roboty montażowe powinny 

być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Montaż przeprowadzić 

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.6. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót ślusarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

 

6.2.1. Badanie materiałów 

  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2.2. Badanie gotowych elementów 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

▪ wymiarów, 

▪ wykończenia powierzchni, 

▪ zabezpieczenia antykorozyjnego, 

▪ połączeń konstrukcyjnych, 

▪ prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

 

6.2.3. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

▪ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 

i spoziomowania, 

▪ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

▪ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 

6.2.4. Stolarka budowlana 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-EN 14351-

1:2006. 

W szczególności powinno być oceniane: 

▪ jakość materiałów z których stolarka została wykonana. 

▪ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

▪ sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

▪ pion i poziom zamontowanej stolarki, 

▪ wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na  

1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
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▪ 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

▪ 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

▪ 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma 

obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora nadzoru. Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy 

kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy 

dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości 

powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. Kontrola jakości 

wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien  

i drzwi. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 

7.2. Obmiar robót 

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót montażu elementów 

stalowych przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem 

robót.  

7.3. Jednostki obmiarowe 

 Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 – montaż stolarki aluminiowej, stalowej, PCV 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

 

8.2. Odbiór stolarki budowlanej 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 14351-1:2006. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

▪ zgodność z dokumentacją techniczną. 

▪ rodzaj zastosowanych materiałów, 

▪ prawidłowość montażu. 

▪ pion i poziom zamontowanej stolarki, 

▪ pion i poziom zamontowanego parapetu. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na  

1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

▪ 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

▪ 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

▪ 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

▪ Instrukcje producenta. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

 

10.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

▪ PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności. 

▪ PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania dla 

stolarki okiennej i drzwiowej 

▪ PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej,  

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

IV TYNKI  
 

 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzin ściennych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Dostosowanie 

budynku Internatu do wymagań przeciwpożarowych” przy ul. Limanowskiego 15, w 

miejscowości Bartoszyce, dz. nr 35/25, obręb nr 5, m. Bartoszyce. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności, 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich i okładzin ściennych 

przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robót wchodzą: 

Tynki wewnętrzne 

Po zamurowaniu otworów okiennych, należy wykonać tynki wew. cementowo- 

wapienne kat. III.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 

robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami  

i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 

 

2.2. Zaprawy tynkarskie 

Zaprawy tynkarskie spełniające wymagania norm: PN-EN 998-1:2004,  

PN-EN 998- 1:2004/AC:2006. 
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2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/ 

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

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.2. Piasek /zgodnie z PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004/ 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  

a w szczególności: 

▪ nie zawierać domieszek organicznych, 

▪ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0. 

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

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.2.3. Cement /zgodnie z PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 

197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno /wg PN-EN 459-1:2003/ 

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe 

składników cement - piasek, cement - wapno – piasek, są następujące: 

▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4 

▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6 

▪ zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4 

▪ zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się. 

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

lub popiołów lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą PN-EN 197- 1:2002/ oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne.  

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

w postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.2.4. Gładzie gipsowe /zgodnie z PN-B-30042:1997/ 

Do wykonania gładzi gipsowych przewiduje się następujące materiały: 

▪ środek gruntujący 

▪ gips budowlany szpachlowy 

▪ gips budowlany zwykły 

▪ narożniki ochronne aluminiowe 

Do wykonania gładzi gipsowych należy stosować gipsy szpachlowe jednego 

producenta np. Knauff, nie dopuszcza się stosowania gipsów różnych systemów. 
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2.2.5. Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998- 

1:2004/AC:2006/ 

 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.3. Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy,  

po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP oraz 

przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.4. 

 

4.2. Wymagania dotyczące transportu 

Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 

przewożonych 

materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów  

w  tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie  

z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący  

z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone 

materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami 

BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planie BiOZ. 

 

5.2. Zasady wykonania robót tynkarskich 

Roboty tynkarskie wykonywać zgodnie z przepisami norm: 

PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Część 1: Zaprawa tynkarska. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.. 

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

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 
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▪ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

▪ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

▪ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2.1. Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych: 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy  

z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.2.2. Tynki  

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad : 

▪ Zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być 

zgodne z zaleceniami jej producenta. 

▪ Podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego  

i silnego związania z nim. 

▪ Obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki, 

pochodzące od producenta. 

▪ Nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi  

(listwy prowadzące, narożnikowe). 

▪ Elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 

▪ Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory 

drzwiowe pod ościeżnice obejmujące). 

 

5.2.3. Gruntowanie 

Podstawowe wymagania dotyczące podłoża: 

▪    Podłoże musi być nośne, stabilne, równe, równomiernie ssące. 

▪ Można stosować na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach 

podkładowych, podłożach betonowych. 

▪ Dobrym podłożem są tynki cementowo-wapienne. Podłoże musi być dobrze wyschnięte  

i związane. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Tolerancje wykonywanych tynków zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004. 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na : 

▪ zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

▪ stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

▪ przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

▪ przygotowanie podłoży 

▪ przyczepność tynku do podłoża 

▪ mrozoodporność tynków 

▪ grubość tynków 

▪ wygląd powierzchni otynkowanych 

▪ wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, 

wykwity, zacieki 

▪ prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

▪ wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

▪ wykończenie nadproży i obrzeży tynków 

▪ grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8 mm 

od normatywnej. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 

 

7.2. Obmiar robót 

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót tynkarskich przez 

Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 

Jednostki obmiarowe: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 - powierzchni tynkowanych, gładzi gipsowych, okładzin ściennych 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 

 

8.2. Zasady odbioru robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  

do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

 

8.2.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli 
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odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  

i zmyć wodą. 

 

8.2.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 

tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm  

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

▪ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

▪ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

▪ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

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

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni 

Niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie 

nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania 

tynku w świetle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie 

wyschniętego można użyć materiału naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem 

nakładania go na całej powierzchni. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

 

10.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

▪ PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie 

próbek zapraw do badań. 

▪ PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 

▪ PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów.  

Część 1: Zaprawa tynkarska. 

▪ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

▪ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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▪ PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

▪ PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

 

         

 

 

 

 

 

 


