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UWAGA 
  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra  
 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy. 
 
1.1.2. Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami. 
 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe 
prace tymczasowe i towarzyszące: 

 Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych 
sieci, dróg, placów i chodników 

 Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia 

budowy. 
 Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym 

także pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy, 
 Pomiary do rozliczenia robót 
 Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 Utrzymanie drobnych narzędzi 
 Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 Wykonanie dróg tymczasowych 
 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 
 Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza 
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 






ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych  
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą 
Prawo Budowlane oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.  
1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w ciągu 7 dni od zawacia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
1.4.2. Rozpoczęcie robót 
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi np. 
pomiary, odbiory, próby szczelności. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STB 
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
STB. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STB i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 






skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar 
wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie 
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
Wykonawca potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność 
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej 
placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 






oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W 
zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu 
ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany 
zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty 

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji 
projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika 
budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się do ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) w 
zakresie udzielania zleceń na roboty dodatkowe i zamienne oraz związanych z tym 
procedur. 
1.4.13. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika 
Budowy należy przyjąć wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2016 
r., poz. 290 j.t.) oraz przepisów powiązanych. 
1.4.14. Dokumenty budowy 






Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z 
Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
1.4.15. Dostęp do placu budowy 
Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 j.t.). 
 
1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 
 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.6.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.6.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.6.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.6.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 






z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
1.6.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.6.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.6.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
1.6.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.6.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć 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. 
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.6.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
1.6.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.6.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 
1.6.18. 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. 
1.6.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.6.20. 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. 
1.6.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 






organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
1.6.22. 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. 
1.6.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego. 
1.6.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.6.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.6.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmian CPV. 
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 






warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
1.6.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
1.6.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.6.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.6.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych 
przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz 
Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmian CPV. 
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

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

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

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 






jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
 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 STB, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB 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 projektowa lub STB 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. 
 Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

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

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

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 
 Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności 
wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 
zastosowania.  






 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
 plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy 
 harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu 

ofertę (zał. nr 2 do umowy). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie 
dostawy asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i 
STB przedstawiając z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w 
celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i 
elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed 
zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez 
Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i wytycznych producenta danego 
materiału. 
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Okres wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie 
zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 
-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do 
Izby 
- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną 
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez 
organ samorządu zawodowego. 
Uzyskanie uprawnień budowlanych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
wymaga: 
a)  ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 
b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 






a)  ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych 
szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia 
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 
pokrewnym dla danej specjalności, 
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi. 

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub 
Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w 
zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony 
Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne 
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te 
muszą być zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na 
budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za 
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 






 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

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

6.3. Pobieranie próbek 
6.3.1. 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. 
6.3.2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3.3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 






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

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
6.7.1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania. 
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne 
dokumenty rownoważne. 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca odbiorów przez służby.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 
obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 






zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na 
budowę, zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub 
nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę 
wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i 
odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko 
lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo 
budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i 
numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie 
powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy 
dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba 
dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy 
dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej 
budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby 
przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, 
których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. 
Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub 
jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

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

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 






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

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do 
reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również oprawniony do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STB. 
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do 
książki obmiarów muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez 
Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do 
książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z 
kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby 
wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym 
okresie rozliczeniowym w jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy 
zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka 
obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia 
wykonanych robót. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika 
robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 
pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 






zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

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

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
(np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania 
przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i 
dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla 
sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 
robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W 
przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie 
na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie 
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie 
zgodnie z umową. 

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

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania 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 Inspektorem 

7.6. Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 
 Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych podlegają odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru 
robót według zasad opisanych w niniejszej STB. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

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

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

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

8.3. Odbiór częściowy 
 Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory 
częściowe robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile 
gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika 






budowy oraz pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji 
Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi 
inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć 
czynności odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 receptury i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 kosztorysy powykonawcze, 
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 
 protokołów prób, badań i sprawdzeń, 
 rozliczenia z demontażu, 
 instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

ekploatacyjnych, 
 dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią 

gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STB i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 






 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
 Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
po dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem 
dokumentów niezbędnych do jej wydania. 

8.6. Przeglądy gwarancyjne 
 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 
6 miesięcy zgodnie z umową i kartą gwarancyjną 

8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny 
 Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc w którym upływa okres gwarancji.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 

9.1. Ustalenia Ogólne 
9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii 
wykonania robót w poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty 
tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują 
związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są 
zawarte w cenie podstawowej elementu.  
9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je 
Wykonawca. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego. 
9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w 
szczególności: urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia 
wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach 
jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. 
9.1.3. Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być 
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając 
jednocześnie cena robót zamiennych. 
9.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie 
budowlanym lecz nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, 
mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i 
kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych 
robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku 
braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe 
wyceniane będą na podstawie: 

 Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 






 Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 
 Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku 

braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

 Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w 
przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza 
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W 
przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, 
Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów 
danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. 
zapytań. 

9.1.6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą  faktury częściowe i faktura końcowa, 
wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez 
Zamawiającego (inspektora nadzoru lub komisję odbioru) protokołów odbioru – 
częściowego lub końcowego. 
Faktury częściowe wystawiane będą kwartalnie (po zakończeniu kwartału 
rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartał rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza umowa. 
Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót.  
9.1.7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania 
Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem 
częściowego lub końcowego odbioru robót.  
9.1.8. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 
lit b ustawy Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), 
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, 
który wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie 
wyceniane wg zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja 
odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne 
zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 

10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., Nr 

191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 

j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1232 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 






j.t.). 
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 

U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 

2015 r., poz. 322 j.t.). 
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 
r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 
późn. zm.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118 
poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 75 poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 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. z 2013 r., poz. 1129 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 
1596 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745). 

 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i 
projektowych. 






 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650 j.t.). 

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

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

Budowlanej, Warszawa 2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra  
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozbiórek i wyburzeń. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek oraz wyburzeń. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji  
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 wykonanie dróg tymczasowych 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 obmiarowanie punktów poboru mediów 
 koszt zajęcia pasa drogi 
 koszt zajęcia chodnika 
 zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 






Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do robót objętych niniejszą Specyfikacją materiały nie występują . 
 
2.1 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki 
obiektów powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
112 poz.1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych 
prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów : 

11. 17.01.01. – gruz betonowy 
12. 17.01.02. – gruz ceglany 
13. 17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia 
14. 17.01.80 – usunięte tynki 
15. 17.02.02 – szkło 






16. 17.02.03 – tworzywa sztuczne 
17. 17.03.80 – papa odpadowa 
18. 17.04.05 – żelazo i stal 
19. 17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane 
20. 17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 

Z rozbiórki powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i 
utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych. Niektóre materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego wykorzystania 
zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiającego. Zakres elementów do  przekazania 
Zamawiającemu po demontażu określa dokumentacja projektowa. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i 
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności 
należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren 
budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i 
zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej. 
NARZĘDZIA: 

 Młotki, przecinaki, kilofy. 
 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
 Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
 Liny stalowe do transportu elementów. 
 Wózki i taczki. 
 Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
 Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
 Samochody – wywrotki. 
 koparki 
 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 






5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401). 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa  
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren . 
 
Tablice informacyjne: 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, słupy z przewodami, 
drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiórce gruz i 
drobne materiały należy usuwać przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentów 
rozbieranego budynku na stropy kondygnacji niższych.  
 
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na miejsce składowania odpadów. 
Nie przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Załadunek gruzu z rozkruszonych elementów winien odbywać się po rozsegregowaniu na 
frakcje, na przygotowane środki transportowe. 
Papę, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska 
należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. 
 
5.5. Wytyczne prowadzenia robót 

 Ze względu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot należy powierzyć 
personelowi posiadającemu doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót 

 Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach. 

 Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo 
ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół 
pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko) 
lub przekazywać protokołem Zamawiającemu, określając rodzaj i ilość 
przekazanego materiału. 

 Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie 
BHP i p.poż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w 
dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku i bez 
właściwego oświetlenia jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót 
rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie BHP. 

 Do robot budowanych można przystąpić po zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia 
Zamawiającemu, co najmniej 7 dni wcześniej, wraz z dołączonym oświadczeniem 
kierownika budowy o przejęciu swoich obowiązków. 






 Kontrolowanie stateczności rozbieranych elementów powinien na bieżąco 
prowadzić kierownik budowy lub kierownik robót. 

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować (ewentualnie ogrodzić) 
 Nie wolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie. 
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku i bez właściwych warunków pracy jest 

zabronione. 
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 

zawartych w Dz. U. z 2003 r.,  Nr 47 poz. 401 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas 
robót wykonywania robót budowlanych. 

 Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być bezwzględnie wykonywane z 
uwzględnieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i danych geodezyjnych 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 

 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników 
prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod 
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
(kierownik budowy, kierownik robót) 

 ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP. 
 
5.6. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie 
rozbieranych, 

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

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

 przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie 
po dodatkowych podkładach drewnianych, 

 z uwagi na możliwość przeciążenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być 
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie, 

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować, 
 Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych na zewnątrz budynku (szczególnie           

z użyciem żurawia) należy przy wietrze przekraczającym 10 m/s wstrzymać roboty, 
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione, 
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 

zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr 93 MBiPMB z 1972 r. 
z późniejszymi zmianami, 

 Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być bezwzględnie wykonywane                        
z uwzględnieniem danych zawartych w aktualnej planszy zbiorczej sieci,  

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa, 

 Krawędzie  dachu, otwory w stropach, obrzeża wykopów muszą być               
zabezpieczone barierkami ochronnymi, 

 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników 
pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
(kierownik budowy, majster).  






 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w STB oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie 
wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać 
protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak 
również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny być 
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami 
ustawy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl, szt, m2, m3, m  dla poszczególnych robót opisanych w 
kosztorysie. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 załadunku gruzu i wywóz na wysypisko 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 






9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót rozbiórkowych będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania każdej z robót rozbiórkowych objętych niniejszą STB 
obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami  
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

 wykonanie oględzin i udokumentowanie, w tym także notarialne, stanu 
technicznego budynków sąsiadujących 

 ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 opłaty lub dzierżawy terenu, 
 koszt zajęcia chodnika lub drogi 
 przygotowanie terenu 
 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, 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy 
 doprowadzenie terenu i towarzyszącej infrastruktury do stanu pierwotnego. 

 
Płaci się za ustalona ilość [m3] wywozu i utylizacji odpadów, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 załadunek odpadów,  
 zabezpieczenie ładunku,  
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
 utylizację odpadów.  
 opłaty za składowanie 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 






 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz.1232 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
 
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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, zasypek oraz podsypek.  
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
robót ziemnych, związanych z: 

 wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 roboty związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów 
 zasypaniem wykopów. 
 wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
 Podsypka piaskowa pod posadzki na gruncie  

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 
dróg, placów i chodników 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej 

do miejskiej sieci wraz z opłatą. 






 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 






Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: Is = ρd/ρds 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  U= d60/d10, gdzie: d60 średnica oczek sita, przez 
które przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu, [mm] 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 
zgodnie z Projektem Wykonawczym. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STB w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio wskazań 
Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 






jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
na wysypisko lub wykorzystane do wykonania zasypek w zależności od wytycznych 
określonych w dokumentacji wykonawczej. 
 
2.4 Zasypki 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o 
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest 
niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki 
(zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących 
właściwościach: 

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 
(żwiry) lub 5 (pospółki i piaski);  

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym niż 8 (m/dobę) 

 Po usunięciu z terenu warstw nienośnych pod projektowanym budynkiem należy 
wykonać podsypkę do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych 
warstw posadzkowych. 

 Podsypkę wykonać jako żwirową 5-20mm zagęszczonej mechanicznie warstwami 
25-30 cm do poziomu Is>0,95 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania 
może być stosowany sprzęt: 

 Koparki, 
 Spycharki 
 Równiarki, 
 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może 
być stosowany sprzęt: 

 Przenośnik taśmowy, 
 Równiarki, 
 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 






Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
 
5.2. Wykopy fundamentowe 
Wykopy fundamentowe budynków będą otwarte, skarpowe. Wykopy powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Odbiór 
wykopów prowadzony z udziałem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego. 
Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem 
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami 
powierzchniowymi i gruntowymi. 
 
5.3. Dokładność wykonania robót 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 






Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż 10 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopów. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy 
przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym 
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu 
należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym 
odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, 
żwirem. 
 
5.5. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 

 Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
– wykonać ręcznie. 

 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać 
zasypkę. 

 
5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub 
pospółki (według dokumentacji projektowej) W zależności od uziarnienia stosowanych 
materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z Polską Normą lub normami równoważnymi. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie 
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w 
nasypach powinien wynosić Is > 0,97. Zagęszczenie każdej warstwy należy prowadzić 
lekkim sprzętem i kontrolować nie rzadziej niż 1 raz. 






Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania 
można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – 
przy pomocy ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 
powinien być mniejszy niż: 

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
 0,97 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie. W przypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 
przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna 
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W 
przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie, dla piasków, żwirów – 10%. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny 
zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

 Rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
 Warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
 Warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie  
wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
 dziennika budowy, 
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów – częstość badań i pomiarów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i STB. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości dziennika budowy, 
 Zapewnienie stateczności skarp, 
 Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż 10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  5 cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 






projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od 
pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 
kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie 
może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 
 
6.3. Dokładność wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 

 0,002 – dla spadków terenu, 
 ±4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m, 
 +2cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
 15cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m 
 5cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m 

 
6.4 Kontrola wykonania zasypek 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

 Badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
 Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych 

niż 20 cm), 
 Badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

 
6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu należy określić: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu: 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

 przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, 

 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to 
może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 






 niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech 
dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością określoną 
w STB. 
 
6.4.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 
 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora 
wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w 
dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 
Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 
odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót 
ziemnych. Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą 
warunki: 

 Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
 Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 

pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości 
wymaganej. 

 
6.4.3. Badania w czasie odbiorów robót. 
W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 Dokumentów kontrolnych, 
 Zagęszczenia gruntów, 
 Wykonania skarp. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 Oznaczeń laboratoryjnych, 
 Dziennika Budowy, 
 Protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniej niż Is wymagane. 
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano 
wyżej. 

 dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko 
i ewentualna opłata za składowanie 






 1 m3 zasypania rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem 
 1 m3 wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich 
 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

 Dziennik Budowy. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy robót ziemnych odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy 
zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy 
stwierdza fakt zakończenia robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

 






9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wywóz na wysypisko 
 ewentualna opłata składowiskowe 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania wykopów w guntach kat I-V 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 dostarczenie materiałów 
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich- żwiru, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Wyrównanie podłoża gruntowego. 
 Wykonanie podkładu z materiałów sypkich- żwiru. 
 Zagęszczenie 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych wykonanie warstwy podsypki 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
30 cm, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie 
humusu na hałdzie. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] załadunku uprzednio zmagazynowanej w hałdach ziemi i 
transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko i ewentualna opłata za 
składowanie, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze. 
 Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę. 
 Przewóz ziemi i jej wyładunek i ewentualna opłata za składowanie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 






 
10.1. Normy 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 
 PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 

1: Analiza chemiczna. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne. 
 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. 
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., 

Nr 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 
118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa. 
 
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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji 
żelbetowych, w tym: 

 Przygotowanie mieszanki betonowej 
 Zabezpieczenie przerw roboczych 
 Wykonanie deskowań 
 Układanie z zagęszczeniem mieszanki betonowej 
 Wykonanie rusztowań 
 Pielęgnacja betonu 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
  inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 wykonanie szalunków 
 obmiarowanie punktów poboru mediów 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 







budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
1.6.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.6.2. Klasa betonu 







Symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
RbG. 
 
1.6.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.6.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
 
1.6.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.6.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
 
1.6.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
1.6.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej. 
 
1.6.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania 
z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną. 
 
1.6.10.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.6.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 







 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2 Deskowanie 
Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać 
warunki wynikające z projektu. Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby 
zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach wykończeniowych. 
Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i 
bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. 
Deskowania należy sprawdzić na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem sposobu 
zagęszczenia masy. Deskowania, w których będzie ułożona mieszanka betonowa 
powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. 
Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić wg rysunków szalunkowych 
zawartych w PW. 
W przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, 
przyłączeń do elementów żelbetowych zaleca się stosować rozwiązania systemowe. 
W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu należy szalunek oczyścić i wyregulować. 
Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche 
powierzchnie deskowań – bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. Środki 
ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych śladów na powierzchni 
betonu. 
Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być 
większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny 
nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 
 
2.3 Beton 
Klasy betonu należy stosować według Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z 
normą PN-88/B-06250 lub normy równoważnej. Producenta i dostawcę mieszanki 
betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie może 
negatywnie wpływać na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie 
mieszanki betonowej obejmuje również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie z 
technologią) aż do uzyskania przez niego żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze 
Specyfikacjami szczegółowymi, lub w PW. 
Betonowanie nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i 
podczas intensywnych, ciągłych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien 
opracować do zaakceptowania plan czynności przy betonowaniu umożliwiający 
poprawne wiązanie betonu. 







Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie 
świeżo zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych. Wszelkie ubytki należy 
uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu oraz 
zaakceptowanymi przez Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe 
napraw betonu. Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy 
starannie usunąć. 
 
2.3.1 Składniki mieszanki betonowej. 
Cement – wymagania i badania 

 Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement 
portlandzki wg PN-B-30010:1990 lub według innej normy równoważnej, marki 
„25” – do betonu klasy B7,5–B20, marki „35” – do betonu klasy wyższej niż 
B20 

 Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-B-30010:1990 
lub normy równoważnej,  marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

 Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi 
posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

 Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej 
dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN–EN 196-6:2011 lub 
równoważnej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub 
równoważnej. 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
 zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) 

C3S – niewiększa niż 60%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie większa niż 

20%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie 

większa niż 7%, 
 zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa 

niereaktywnego 0,9%. 
 
Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg 
PN-EN 12620+A1:2010 lub normy równoważnej. Jeśli w normach przedmiotowych 
na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym 
stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do 
betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do 
normy PN-EN 206-1:2003 lub w normie równoważnej. Uziarnienie kruszywa powinno 
zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 
być mniejszy od: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 







 składu ziarnowego  
 kształtu ziarn  
 zawartości pyłów mineralnych  
 zawartości zanieczyszczeń obcych  

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy równoważnej, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
 
Kruszywo grube 
Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 
1) do betonów klas B30 i wyższych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał 
zbadanych przez uprawnioną  jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze 
ziarna nie większym niż 16 mm, spełniające następujące wymagania: 

 zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 
większa niż 1%, 

 wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych 
nie powinien być większy niż 16%, dla grysów bazaltowych i innych nie 
powinien być większy niż 8%, 

 nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być 
większy niż 1,2%, 

 mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie 
powinna być większy niż 2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie 
większa niż 10%, , wg PN-B-13043:2004 lub normy równoważnej 

 zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być 
większy niż 5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

 zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być większy niż 20%, 
 zawartość związków siarki nie powinna być większy niż 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być większy niż 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej 

od wzorcowej, 
 w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
 dla betonów klasy B35 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być 

ustalone doświadczalnie. 
2) do betonu klasy B25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większa niż 31,5 
mm, spełniający następujące wymagania: 

 w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 
12620+A1:2010 lub równoważnej dla kruszywa marki 30, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być 
większa niż 10%, 

 zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być 
większa niż 5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

 nie dopuszcza się grudek gliny 
 
Kruszywo drobne 
Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 
2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

 w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych 
frakcji w stosie 

okruchowym: 







 ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14÷19)%, 
 ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33÷48)%, 
 ziarna nie większe niż 1 mm – (57÷76)%, 
 w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 
 zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 

większa niż 1,5%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 

0,2%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie 

większa niż 0,25%, 
 zawartość  zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej 

od wzorcowej, 
 nie dopuszcza się grudek gliny. 

 
Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
lub normy równoważnej. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów 
miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym, uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - 
uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów 
muszą posiadać atest producenta. 
 
2.3.2.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 
niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 
badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie 
mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003 lub 
równoważną i spełniać wymagania: 

 Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie, 

 Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,55, 
 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 
 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 

jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

 Maksymalne ilości cementu: 
 400 kg/m3 – dla betonu klasy B25 
 450 kg/m3 – dla betonu klasy B30 i wyższej 







Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za 
zgodą Inspektora. 

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez 
wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura 
dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunków 
wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na 
wytrzymałość betonu. 

 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej wg PN-EN 206-1:2003  lub normy równoważnej symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

 metodą Ve – Be 
 stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
normatywnymi  nie mogą przekraczać: 

 +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
 +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206-1:2003 lub normy 
równoważnej dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny 







być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek 
należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min. 

przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
 30 min. – przy temperaturze + 30oC 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 
obejmującą: 

 wybór składników betonu 







 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 sposób transportu mieszanki betonowej 
 kolejność i sposób betonowania 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
 sposób pielęgnacji betonu 
 warunki rozformowania konstrukcji 
 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań 
 prawidłowość wykonania zbrojenia 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 

wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
206-1:2003 lub równoważnej. 
 
5.2. Betonowanie 
5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od 

powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 
5.2.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować 
częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotknąć zbrojenia 
buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 







 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

 
5.2.3. Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w 
projekcie. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne 
z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z 
gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy 
cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Do szczelin przerw roboczych należy zastosować elementy szalunkowe. 
 
5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.5. Pobranie próbek i badanie 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu. 







5.3.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 

niższych niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia 
temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35oC. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia 
betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

 Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 
godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 

 Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni jak wyżej. 

 Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko 

wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN1008:2004 lub normy równoważnej. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 







 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie 
jest większa niż 0,5% powierzchni. 

 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
bezpośrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie 
wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. 
 
5.6. Deskowanie 
Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość 
wykonania elementów konstrukcji żelbetowych. 
 
5.6.1. Ogólne wymagania do deskowań 
W dokumentacji deskowań systemowych przez Wykonawcę powinny znaleźć sie 
wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi. W 
deskowaniach należy osadzić i zastabilizować puszki, wypraski i formy kształtujące 
otwory i bruzdy. 
Ustawianie deskowań należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po 
wykonaniu takich czynności jak: 

 Przeniesienie głównych osi budynku z poziomu niższego, 
 Wytyczenie obrysu zewnętrznego budynku, 
 Wyznaczenie poziomów stropu, 
 Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji. 

Obsługa geodezyjna wykonania deskowań: 
 Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji, 
 Sprawdzenie pionowości deskowań ścian i zachowanie projektowanych 

katów. 
 Sprawdzenie pionowości co najmniej dwóch płaszczyzn deskowań dla słupów. 
 Wyznaczenie katów i krawędzi płaszczyzn schodów, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do konstrukcji monolitycznych 
przestawiono w tabeli 1.  
 
5.6.2. Projektowanie deskowań. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania 
zapewnić sztywność, niezmienność wykonywanych w nich elementów 
konstrukcyjnych i bezpieczeństwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze 
elementów deskowania należy uwzględnić : 

 ciężar własny deskowania, 
 ciężar świeżo ułożonej masy betonowej, 
 obciążenie robocze i transportowe, 
 obciążenie wiatrem, 
 dodatkowe obciążenie dna deskowania w zależności od sposobu podawania 

masy betonowej – zrzut rynna z wysokości < 0,75m, tłoczenie sprężarkowe, 
tłoczenie pompowe, 

 zagęszczanie masy betonowej wibratorami. 
Projekt deskowań systemowych powinien zawierać dane określające maksymalna 
rozpiętość dopuszczająca kształtowanie szalunku bez odwrotnej strzałki ugięcia, 







oraz wielkości odwrotnych strzałek przy dla zmiennych wartości obciążeń i 
rozpiętości. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania 
pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3 betonu 
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga 

zgody Inspektora) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003 lub równoważną. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą 
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie 
spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości 
betonu wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy równoważnej. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-
1:2003 lub normie równoważnej. 
 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
6.1.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko 
wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
 
6.1.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 







 powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
 powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
6.2. Zasady kontroli 
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. Roboty betonowe 
podlegają odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 
Kontroli podlegają: 

 Zgodność rzędnych z projektem 
 Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, 

barierek 
 Prawidłowość wykonania zbrojenia 
 Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 
 Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich 

przechowywania, archiwizowanie wyników badań 
 Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej  
 Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw 

roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
 Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 

sączki, kotwy, rury, listwy itp.  
 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 
 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów 
 Sposób pielęgnacji betonu 
 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 

Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: 
 Rodzaju stali, 
 Średnicy prętów, 
 Grubość otulin, 
 Rodzaj i ilość podkładek dystansowych, 
 Położenie i jakość złączy, 

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
 Rodzaju wbudowanego materiału 
 Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
 Grubości i ilości warstw 
 Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
 Staranności uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych 
normach lub normach równoważnych. 
 
6.3. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton.  
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej oraz na próbkach przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż 1 
raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek 







badanych nie stwierdza się oznak przesiąkania wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub 
normą równoważną. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 Stopy, ławy, płyty fundamentowe - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w 
konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji 
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 

 Ściany żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne, płyty stropowe - Jednostką 
obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 
Dla niektórych podstaw wyceny jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr 
kwadratowy) - dotyczy to wszelkich płyt i ścian o określonej grubości. 

 Słupy i trzpienie żelbetowe- Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. 

 Belki, wieńce, podciągi – Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. 

 Schody żelbetowe – Jednostką obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące 
dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 
trakcie budowy, 







 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

 Dziennik Budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 

 rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 
dokonywanymi podczas wykonania budowy, 

 dziennik budowy, 
 protokoły lub/i atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350-1:2011 i PN-EN 
12390-2:2011 lub normami równoważnymi. 

 atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) 
 protokóły badań materiału, 
 ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
 protokoły z odbiorów 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 

wykonania robót objętych STB 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 

oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
 oczyszczenie podłoża, 
 dzierżawę stemplowań, 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
 oczyszczenie deskowania, 







 przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem 
i wyrównaniem powierzchni, 

 wykonanie konstrukcji betonowej, 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 wykonanie przerw roboczych 
 uszczelnienie przerw roboczych 
 montaż taśm bentonitowych 
 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] konstrukcji żelbetowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 

wykonania robót objętych STB 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 

oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
 oczyszczenie podłoża, 
 dzierżawę stemplowań, 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem 
i wyrównaniem powierzchni, 

 wykonanie konstrukcji betonowej, 
 wykonanie przerw roboczych 
 uszczelnienie przerw roboczych 
 montaż taśm bentonitowych 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 







 
10.1. Normy 

 PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Część 3: 
Oznaczanie siły wyrywającej. 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania 
nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

 PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie 
stopnia zmielenia 

 PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 

 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek. badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskane z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 
1. Definicje. 

 PN-B-30010:1990P  Cement portlandzki biały 
 PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek 
 PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe 
 PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
 PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego 
 PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na 

rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania 
 PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu  
 PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu 
 PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej 
 PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i 

pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 
 PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

 PN-EN 12504-2:2013-03E  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: 
Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia  

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 







 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1232 j.t.). i z przepisami wykonawczymi. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych 
na mokro. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie zbrojenia  
konstrukcji, w tym: 

 przygotowaniem zbrojenia, 
 montażem zbrojenia, 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 







 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy 
do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 
 
 







2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacją projektową branży 
konstrukcyjnej) 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal 
do zbrojenia betonu - Gatunki: AIIIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy AI, 
gatunku St3S 
 
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 
 

 
 
Certyfikat EPSTAL daje gwarancję, że produkt:  

 został wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i posiada właściwości zgodne z normami:  

 PN-H 93220:2006 - Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia 
betonu - Pręty i walcówka żebrowana"  

 PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - 
Postanowienia ogólne"  







 PN-B 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie"  

 PN EN 1992-1-1:2008 - "Eurokod 2 "Projektowanie konstrukcji z betonu - 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków"  

 posiada wszystkie obowiązujące dokumenty dopuszczające produkt do 
stosowania w budownictwie  

 przenosi obciążenia dynamiczne, wielokrotnie zmienne i cykliczne  
 posiada własności mechaniczne gwarantowane w całym zakresie swojej 

pracy, aż do osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie  
 posiada łatwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na pręcie  

 
2.2.3. Wymagania przy odbiorze 
Stal AIIIN 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi posiadać Aprobatę 
Techniczną i być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub 
normą równoważną 

 dane ujęte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyżej 
lub równoważnej 

 datę badania 
 masę partii materiału do badań 
 wyniki badań 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STB powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-ISO 6935-2:1998 lub normy równoważnej z załącznikiem 
krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 lub równoważnym oraz aprobaty technicznej, w 
zakresie warunków dostawy i odbioru z uwzględnieniem badań odbiorowych. 
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek 
identyfikacyjnych oraz stali, która przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady 
powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i pozostałości jamy 
wsadowej. 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych betonowych lub 
z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.5. Inne materiały i surowce. 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami 
CE, lub mieć deklarację zgodności lub oznaczenia i deklaracje równoważne. Na 
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby 
zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od 
projektu. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których 
wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Na budowie należy stosować beton 
dostarczony z wytwórni betonu. 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 







 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN lub norm 
równoważnych. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być 
zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu  
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

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

 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 







podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
Polskiej Normy lub norm równoważnych, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 







5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 wg. PN-S-10040:1999 lub normy równoważnej. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali 
A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut 
o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na 
przemian. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 







 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 
przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni  
 sprawdzenie wymiarów  
 sprawdzenie masy  
 próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba 

rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej lub normy 
równoważnej 

 próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Próba 
zginania lub normy równoważnej 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 
należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, 
jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje 
wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: 10 mm, 
 długość pręta między odgięciami: 10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie: 5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: 1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 
obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 
głównego nie powinno przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 
25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ｱ0,5 
cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 Mg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 







 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnie zezwala na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 







 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [Mg] przygotowania i montażu zbrojenia, która obejmuje: 
 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 

materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z 

projektem, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren 

robót. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do montażu zbrojenia 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
 PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 
 PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
 PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
 PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
 PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia 

betonu – Pręty i walcówka żebrowana, 
 PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – 

Postanowienia ogólne, 
 PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone -- Wymagania i badania 
 PN-EN 1992-1-1:2008P – Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu – 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków; 
 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z 

betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
 PN-EN ISO 6892-1:2010P Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda 

badania w temperaturze pokojowej 







 PN-H-84023-01:1989P Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
Gatunki 

 PN-EN ISO 7438:2006P Metale – Próba zginania 
 PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody 

badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu 
 PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody 

badań. Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia 
 PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody 

badań. Część 3: Stal do sprężania 
 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1232 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 

j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu 
materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 







tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

21. Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

22. Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 







23. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm, 0,40 mm, 0,60mm, 0,8mm 
 masa powierzchniowa min. 190 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie 

przesiąka 
 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
 nie rozprzestrzeniająca ognia 

Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodną w 
warstwach posadzkowych. 
 
2.3 Papa zgrzewalna 
Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa na włokninie 
poliestrowej 
wg. PN-EN 13969:2006 Typ A, wyrób do izolacji przeciwwilgociowej Papa 
przeznaczona jest do stosowania na lub pod podłogami lub płytami posadowionymi 
na gruncie , w ścianach w celu zabezpieczenia przed wodą, nie wywierającą 
ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu do środowiska wewnętrznego . 
wg. PN-EN 13969:2006 Typ T wyrób do izolacji przeciwwodnej elastyczny wyrób 
produkowany z asfaltu lub jego kompozycji przeznaczony do stosowania w 
konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami , płytami stykającymi się z gruntem w 
celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, 
przechodzącą z gruntu do środowiska wewnętrznego lub z jednej części budowli do 
innej 
Wg. PN-EN 13707:2006 Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz wydłużenie zalecane 
stosowanie na dachy narażone na działanie czynników mechanicznych. 
Dane techniczne: 

 Masa pokrywająca - asfalt modyfikowany SBS 
 Rodzaj wkładki nośnej – włoknina poliestrowa o gram. 200 g/m2 +/-20g/m2 
 Grubość - 4,0 mm +/-0,2mm 
 Gramatura wyrobu gotowego - 5300g/m2 +/-150g/m2 







 Odporność na niską temperaturę - brak rys i pęknięć w temp. -20oC 
 Reakcja na ogień - klasa E 

 
 
2.3 Izolacja powłokowa bitumiczna  
Masa gruntująca 
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 
specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na 
lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. 
Dane techniczne: 

 
 
Masa bitumiczna 
Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania 
bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryćdachowych oraz podziemnych części 
budowli. 
Dane techniczne: 

 
 
2.4 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się 







poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą 
Dane techniczne: 

 grubość 0,20 mm, 0,40 mm, 0,60mm, 0,8mm 
 masa powierzchniowa 85 g/m2, 
 wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 
 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 
 równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 
 paroprzepuszczalność ≥ 1200 g/m224h, 
 wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 
 zakres temperatur -40 do +80 oC, 
 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 
 odporność na promienie UV 4 miesiące. 

 
2.5. Powłoka hydroizolacyjna fundamentów  
2.5.1 Wysokiej jakości szlam uszczelniający odporny na siarczany do wykonywania 
hydroizolacji budowlanych wybranego systemu. Do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. 
Dane techniczne: 

 
 
2.5.2 Zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany przeznaczona do 
skutecznej renowacji budowli. Produkt systemowy należący do systemów 
hydroizolacyjnych. 
 
Dane techniczne: 

 







 
 
2.5.3 Łączy właściwości bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu 
uszczelniającego (MDS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej 
tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji budowlanych 
(PMBC). 
 
Dane techniczne: 

 
 
 
2.6. Iniekcja ciśnieniowa  
Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie. 
Jest stosowany jako preparat iniekcyjny przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w 
murach budynków. Wprowadzanie kremu w mur względnie w spoinę odbywa się 
bezciśnieniowo przez poziomo wywiercone otwory. Preparat może być stosowany 
także przy wysokich stopniach zawilgocenia. Szczególnie nadaje się do murów 
licowych (z cegły, kamienia naturalnego). Nie nadaje się do betonu komórkowego. 
Dane techniczne: 

 
 
2.7. Ochronna folia kubełkowa 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 
przeznaczony do izolacji fundamentów oraz osłony elementów budynków mających 
kontakt z gruntem. Specjalne wytłoczenia folii sprawiają, iż po jej zainstalowaniu 
pomiędzy izolacją a budynkiem powstaje przestrzeń pozwalająca na cyrkulację 







powietrza. zapewnia odpowiednią wentylację budowli i zapobiega zawilgoceniu jej 
murów. Produkt stanowi również dodatkową izolację termiczną i akustyczną 
budynku, hamuje przesunięcia podłoża na zboczach oraz zielonych dachach, 
Zabezpiecza skarpy. Może być wykorzystywany w budowie przewodów rurowych 
jako element umożliwiający przewietrzenie pomiędzy termoizolacją a płaszczem rury. 
Nie ulega procesom rozkładu Szczególnie odporna na nacisk i wytrzymała na 
uderzenia Elastyczna i łatwa w montażu Odporna na łamanie, zrywanie, ścieranie i 
przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa zastępująca tzw. "chudy" beton Nie 
wpływa na jakość wody pitnej Odporna na działanie bakterii glebowych i grzybów. 
Dane techniczne: 

 Grubość: 0,4mm 
 Wysokość wytłoczeń:8mm 
 Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
 Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
 Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
 Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
 Szerokość standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 
 Długość standardowa: 20mb 
 Klasyfikacja ogniowa: B2 

 
2.8. Folia wiatroizolacyjna 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa, stosowana jako warstwa 
paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych. 
Informacje techniczne 

Właściwości Opis 

Paroprzepuszczalność* Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)] 

Odporność na rozdzieranie:  

- wzdłuż 100 N (+100 / - 50 N) 

- w poprzek 110 N (+100 / - 50 N) 

Klasa reakcji na ogień E-d2 wyrób 

Polska Norma PN-EN 13859-1:2010 

* PN-EN 13859-2:2010 

2.9. Folia w płynie 
Pod ułożenie glazury na ścianach zaprojektowano dodatkową ochronę 
przeciwwilgociową w postaci folii w płynie - powłoki  uszczelniającej  „płynna folia” na 
zagruntowanym podłożu (tynku). 
Przeznaczony  jest  do wykonania  elastycznych,  bezszwowych  uszczelnień pod 
okładzinami z płytek ceramicznych i kamiennych. Preparat ten stosuje się przede 
wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, 
prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp.  Może  być  stosowana  







na  podłożach  betonowych, jastrychach  cementowych,  tynkach  tradycyjnych  
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, 
silikatowej, na bloczkach gazobetonowych  i  keramzytobetonowych  oraz  na  
podłożach zawierających gips (płyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). 
Może być stosowana także w systemach ogrzewania podłogowego. 
PODSTAWOWE CECHY: gotowa do użycia, wodoszczelna, łatwa i bezproblemowa 
obróbka, możliwość nanoszenia wałkiem, wysoka elastyczność (wytrzymałość przy 
zerwaniu ok. 310 %) 
Parametry techniczne folii w płynie: 

Krawędzie ściana/ściana uszczelniać: 
taśmami uszczelniającymi 
narożnikami uszczelniającymi. 
Taśmy uszczelniające - wzmocniona fizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody 
taśma uszczelniająca. Do stosowania w systemie z uszczelnieniami zespolonymi 
przy wykonywaniu powłok uszczelniających (folii w płynie) pod płytkami 
ceramicznymi. Również do przykrywania szczelin dylatacyjnych. Profilowana, 
odporna na działanie zasad, czynników atmosferycznych i wody. Nadaje się do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Narożniki uszczelniające – wykonane z elastomerowej taśmy uszczelniającej, 
wzmocnione fizeliną do elastycznego i wodoszczelnego przykrywania szczelin 
dylatacyjnych i złączeniowych w narożach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Dodatkowo: przejścia rurowe uszczelniać mankietami uszczelniającymi. 
 
2.10. Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe 
Aluminiowany ekran termo-izolacyjny -  wykonany w technologii laminat folii 
polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej, z nadrukiem miedzy warstwowym w 
postaci linii ciągłych i przerywanych, tworzących kratkę o boku 10 cm, ułatwiającym 
montaż instalacji grzewczej. 
Dane techniczne: 
Struktura laminatu BOPP met./LDPE 

Ilość warstw 5 







Szerokość [mm] 1000 ± 2 

Grubość [mm] 0,07 ± 10% 

Gramatura [g/m2] 94,9 ± 10% 

Wymiar folii [m] 1,0 x 10 

Oznaczenie przenikalności 
pary wodnej [g/m2x24h] 0,513 ± 0,389 

Siła delaminacji BOPP/LDPE [N/15mm] 1,5 

Skurcz termiczny [%] 
wzdłuż/w poprzek ≤ 5,0 / ≤ 2,5 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPA] 
w kierunku równoległym/w kierunku prostopadłym 30,14 ± 2,01 / 40,82 ± 3,66 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 
w kierunku równoległym/w kierunku prostopadłym 54,6 ± 4,1 / 9,9 ± 0,7 

 
2.11 Systemowa izolacja przeciwwodna-bitum wodnorościeńczalny  
Systemowa izolacja przeciwwodna-bitum wodnorościeńczalny S PROFI Baudicht 
1k/2k lub równoważna. Modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka 
grubowarstwowa z wypełniaczem gumowym. Produkt przeznaczony do uszczelniania 
budowli. 
 
2.11.1 Mostkująca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana Baudicht 
1k lub równoważna 
. 

 







 
 
2.11.2 dwuskładnikowa hydroizolacja budowlana Baudicht 2k lub równoważna 

 
 
2.12. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot izolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.13. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 







aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia:  

 do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, 
narzędzia murarskie do  

 napraw podłoża  
 do układania izolacji – noże, miarki, listwy, wałki dociskowe  
 do przygotowania masy uszczelniającej - naczynia i mieszadło 

wolnoobrotowe,  
 do nakładania – paca, kielnia.  

Narzędzia i sprzęt natychmiast po wykonaniu pracy powinny być czyszczone za 
pomocą rozpuszczalnika. Związane materiały można usunąć jedynie mechanicznie. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do placu budowy. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne 
materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach 
zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne 
dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 







 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót 
mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.2. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w 
robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 
powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury 
otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 
punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami 
określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, 
przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W 
przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując 
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest 
układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych 
lub żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią 
cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być: 

 nośne i nieodkształcalne, 
 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 

mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne 
części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości 
powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą 
naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych, 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 







przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże 
powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych 
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona 
(ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, 

 warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, 
gładkie, nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i 
nierówności przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny 
beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu 
niespoistego. Powierzchnia nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz 
ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć 
wolnostojącą wodę. Pionowe ścianki szczelne muszą być wykonane z 
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubości co 
najmniej 19mm. Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie dobrze 
przylegać. 

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, 
raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne 
są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12mm 

 podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-
200st C tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywać 
właściwości ciała stałego w stanie sprężystym.  

 powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie 
powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub 
przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia 
powinna zostać osuszona. 

 wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione 
betonem.  

 
5.4. Izolacje z folii 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 
termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci 
z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary 
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród 
budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje 
zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na 
sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez 
pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z 
kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. 
Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą 
dwustronną. 







 
5.5 Izolacje z papy 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy 
układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja 
przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża 
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, 
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC. 
 
5.5.1 Izolacja posadzek 
Warunki układania: 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w 
przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy silnym wietrze 
Warunki stosowania: 
wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy powinno odbywać się 
według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi,  uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta. 
Przechowywanie: 
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki 
należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport: 
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się 
ich podczas transportu. 
 
 
5.6 Gruntowanie podłoży 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże  nie  może  być  zmrożone,  oszronione  oraz  musi być  pozbawione  
zastoin  wody.  Usunąć  stare,  kruche  i  łuszczące  się  warstwy,  luźne  elementy,  
ostre  krawędzie,  zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe 
odrdzewić. Ubytki uzupełnić  odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny 
być związane i wysezonowane. W  czasie upałów, przed rozpoczęciem prac, podłoże 
należy zwilżyć. 
 
Aplikacja 
Stosować na zimno. Nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Gruntowanie  
podłoża  pod  masy  bitumiczne:  nakładać  jedną  warstwę  gruntu  rozcieńczonego 
wodą w stosunku 1:9 (grunt woda). 
 
5.7 Izolacja masą bitumiczną 
5.7.1 Gruntowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża  







Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin 
wody.  
Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe 
odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą 
cementową.  
Aplikacja  
Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się 
wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed 
użyciem dobrze wymieszać.  
Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub 
pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej 
nakładać 2-3 warstwy, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu 
szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.  
 
5.7.2 Wykonanie izolacji 
Przygotowanie podłoża  
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin 
wody.  
Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe 
odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą 
cementową. Podłoża betonowe, silnie chłonne oraz narażone na mocne obciążenia 
naporem wody zagruntować (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do 
jego wyschnięcia.  
W przypadku renowacji pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne 
zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić 
lepikiem. Dla wyrównania powierzchni wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową. 
Aplikacja  
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Przed aplikacją w niskich 
temperaturach produkt wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę 
nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po 
wyschnięciu poprzedniej.  
Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacja podposadzkowa – masę 
nakładać w 2-3 warstwach, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. W 
przypadku terenów „trudnych” (rejony drgań gruntu itp.), przewidywanych dużych 
obciążeń wodą zaleca się nałożenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gą warstwę 
włókniny.  
Stropy betonowe – podłoże zagruntować i nałożyć przynajmniej 3 warstwy masy, 
wtapiając w 2-gą warstwę tkaninę techniczną; tkaninę wywinąć na pionowe elementy 
występujące w dachu. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią 
warstwę masy, przed jej wyschnięciem, posypaćd posypką mineralną.  
Konserwacja pokryć dachowych – nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu 
wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią,  
 
5.8 Systemowa powłoka izolacyjna fundamentów 
5.8.1 Szlam uszczelniający 
Przygotowanie podłoża 
Wszystkie ściany i posadzki stanowiące podłoże muszą być mocne, nośne i 
pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich. 
Typowymi podłożami są beton, mur i tynki P II (cementowo-wapienne) i P III 







(cementowe). W przypadku uszczelniania piwnicy w istniejącym budynku od 
wewnątrz należy skuć z muru stare tynki na wysokość co najmniej 80 cm powyżej 
widocznej krawędzi zawilgocenia. Uszczelnienie wewnętrzne musi być pozbawione 
przerw, dlatego ściany działowe należy odseparować od ścian zewnętrznych na 
szerokość jednej cegły, do wysokości usunięcia tynku. Skuć jastrych na szerokość 
ok. 20 cm w strefie styku posadzka- ściana. W przypadku nieszczelnego podkładu 
posadzkowego w piwnicy, usunąć jastrych z całej powierzchni. Miejsca przecieków w 
murze np. miękkie spoiny, złącza z posadzką, spoiny z ułożoną izolacją poziomą, 
otwarte rysy należy wykuć na głębokość co najmniej 2 cm i uszczelnić 
wstępnie preparatami. W przypadku intensywnych przecieków, rysy w betonie i 
ewentualnie styk z podłogą uszczelnić wtłaczając żywicę.  
Wstępne zwilżenie podłoża wykonuje się zależnie od jego wilgotności i chłonności. 
Mur z bardzo nasiąkliwych materiałów (np. suche cegły wapienno-piaskowe) należy 
moczyć odpowiednio wcześniej i wielokrotnie! Mineralną hydroizolację należy 
nakładać zawsze na matowo wilgotne podłoże a nie na podłoże mokre, z połyskiem. 
 
Uszczelnienie i renowacja 
Gruntowanie zapewniające wgłębną ochronę: Spryskać całą powierzchnię matowo 
wilgotnego, oczyszczonego podłoża preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą, tak aby 
po powierzchni nie spływał nadmiar płynu. Po odczekaniu krótkiego czasu (co 
najmniej 15 minut) można kontynuować pracę. Wyrównanie: W miejscach zagłębień 
np. ubytków cegły, wydrapanych miękkich spoin, wadliwych miejsc, gniazd 
żwirowych lub powierzchni o bardzo chropowatej fakturze należy nanieść pędzlem 
szlam jako warstwę sczepną i bezpośrednio na tę warstwę sczepną, świeże na 
świeże, nanieść szpachlówkę  (nawet kilka centymetrów). Naprawiane miejsca 
można natychmiast wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do zacierania lub kielnią 
do spoinowania, tak aby uzyskać zamkniętą powierzchnię. W przypadku 
wyrównywania całej powierzchni należy zastosować materiał systemowy. W miejscu 
styku ściany i posadzki wykonać fasetę uszczelniającą  układanego na świeżą 
warstwę sczepną ze szlamu. Już po 15-30 minutach można kontynuować pracę. 
Hydroizolacja: Wlać najpierw 5,0 litrów wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 i 
wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po 
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się 
konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych 
ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam na całą 
powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Pook. 20 minutach 
(zależnie od podłoża) nanieść drugą warstwę szlamu w taki sam sposób. W 
przypadku obciążenia spiętrzającą się wodą przesiąkającą lub wodą napierającą 
nakładać w trzech cyklach. 
Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubość 
warstwy > 1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem nie może w 
żadnym miejscu przekraczać 5 mm. 
 
Nie nakładać przy temperaturze poniżej +5°C lub na zamarznięte podłoże. Po 
wykonaniu powłoki uszczelniającej należy sprawdzić czy nie ma w niej wadliwych 
miejsc oraz chronić przez co najmniej 24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi 
(słońce, wiatr, deszcz, mróz) oraz utrzymywać w stanie wilgotnym (np. przez 
przykrycie folią). Poza tym należy przestrzegać zaleceń zawartych w broszurze 
"Sucho i szczelnie", wytycznych do projektowania i wykonywania hydroizolacji 
budowlanych za pomocą mineralnych szlamów uszczelniających oraz instrukcji WTA 
„Uszczelnianie istniejących elementów budowli stykających się z gruntem”. Należy 







także uwzględniać opisy sposobu wykonania prac i warunki placu budowy. Podczas 
renowacji starego budownictwa należy usunąć inne 
źródła zawilgocenia, np. wilgoć podciąganą kapilarnie przez wykonanie iniekcji 
preparatu  lub wykonać zewnętrzną izolację przeciwwodną na ścianach piwnic 
 
5.8.2 Zaprawa uszczelniająca 
Podłoże  
Podłoże musi być nośne i pozbawione substancji obniżających przyczepność. 
Czyszczenie podłoża i usunięcie powłok malarskich wykonać na całej powierzchni, 
np. metodą strumieniowania mgławicowego, na małych obszarach także 
mechanicznie. Miejscowe przecieki przez mur, z płynącą wodą, wstępnie uszczelnić 
preparatem i materiałem . Rysy w betonie oraz w razie potrzeby styk z posadzką, 
przez które wypływa woda, uszczelnić metodą iniekcji ciśnieniowej z zastosowaniem 
materiału, w przypadku braku wycieków wody stosować. Wstępne zwilżenie 
wykonuje się zależnie od wilgotności i chłonności podłoża. Mur z bardzo 
nasiąkliwych materiałów (np. suche cegły wapienno-piaskowe) należy moczyć 
odpowiednio wcześniej i wielokrotnie! Szlam stosowany jako warstwa sczepna oraz 
materiał należy nakładać zawsze na matowo wilgotne podłoże a nie na podłoże 
mokre, z połyskiem.  
 
Uszczelnianie i renowacja  

 Gruntowanie -Spryskać całą powierzchnię matowo wilgotnego, 
oczyszczonego podłoża preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą, tak aby po 
powierzchni nie spływał nadmiar płynu. Po odczekaniu krótkiego czasu (min. 
15 minut) można kontynuować pracę.  

 Szlam sczepny -Wymieszać, który stosowany jest jako szlam sczepny pod, 
układany świeże na świeże!  

 Szpachlówka naprawcza -W zależności od wymaganej konsystencji wlać 
najpierw 3,5 do 3,8 litra wody do czystego pojemnika i wsypać 25 kg a 
następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty 
doprowadzając do jedno-rodności. W przypadku mieszania mniejszych ilości 
należy przestrzegać proporcji 1 część objętościowa wody na 4,5 części 
objętościowych proszku. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko 
zamieszać aż osiągnie się plastyczną konsystencję odpowiednią do 
szpachlowania.  

 Naprawa -W miejscach zagłębień np. wyłomów w cegle, wydrapanych 
miękkich spoin, ubytków, gniazd żwirowych lub powierzchni o bardzo 
chropowatej fakturze należy nanieść pędzlem szlam jako warstwę sczepną i 
bezpośrednio na tę warstwę sczepną, świeże na świeże, nanieść 
szpachlówkę (nawet kilka centy-metrów). Naprawiane miejsca można 
natychmiast wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do zacierania lub kielnią do 
spoinowania, tak aby uzyskać zamkniętą powierzchnię pod później 
wykonywaną warstwę hydroizolacyjną. W miejscu styku ściany i posadzki 
wykonać fasetę uszczelniającą z materiału układanego na świeżą warstwę 
sczepną ze szlamu.  Należy przestrzegać podanych ilości wody zarobowej. 
Do wypełniania pojedynczych zagłębień oraz wykonywania fasety zalecamy 
stosowanie zaprawy w konsystencji gęstoplastycznej (3,5 litra 
wody/opakowanie) a do nakładania na całe powierzchnie konsystencję 
bardziej plastyczną (3,8 litra wody/opakowanie). 

 
Wskazówki  







Stężałej zaprawy nie wolno do-prowadzać do urabialnej konsystencji ani przez 
dodanie wody ani świeżej zaprawy. Nie stosować przy temperaturach podłoża, 
powietrza i materiału poniżej +5°C i powyżej +30°C. Podane parametry techniczne 
produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych przy temperaturze 20°C i 
wilgotności względnej powietrza 65%. Niskie temperatury wydłuża-ją, wyższe 
skracają czas przydatności do stosowania i czas twardnienia. Po wykonaniu powłoki 
na-leży sprawdzić czy nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chronić przez co najmniej 
24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi (słońce, wiatr, deszcz, mróz) a także 
utrzymywać w stanie wilgotnym. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w 
wytycznych do projektowania i wykonywania hydro-izolacji budowlanych za pomocą 
mineralnych szlamów oraz w instrukcji WTA „Uszczelnianie istniejących elementów 
budowli stykających się z gruntem”. Podczas renowacji starego budownictwa należy 
usunąć inne źródła zawilgocenia, np. wilgoć podciąganą kapilarnie przez wykonanie 
iniekcji preparatu lub wykonać zewnętrzną izolację przeciwwodną na ścianach piwnic 
z zastosowaniem mas bitumiczno-polimerowych 
 
5.8.3 Powłoka hydroizolacyjna 
Podłoże  
Odpowiednie podłoża:  

 podłoża mineralne  
 stare bitumy, metal (np. stal nierdzewna i aluminium), ramy okienne z tworzyw 

sztucznych i lakierowanego drewna  
 
Podłoże musi być czyste, nośne oraz wolne od substancji działających 
antyadhezyjnie jak oleje, smary i środki antyadhezyjne do szalunków. Dopuszczalne 
jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże 
było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Zagłębienia > 5 mm, jak spoiny, otwory 
lub ubytki, wypełnić odpowiednią zaprawą po gruntowaniu i naniesieniu warstwy 
sczepnej materiałem z mieszanką (piasek kwarcowy 0,2 - 2,0 mm), proporcja 
mieszania od 1:1 do 1:2, świeże na świeże.  
Naroża i krawędzie należy załamać względnie sfrezować. Wystające wypełnienia 
spoin i resztki zapraw należy usunąć.  Powierzchnie gruboporowate (np. porowate 
bloczki z betonu lekkie-go) należy uprzednio zamknąć za pomocą odpowiedniej 
szpachlówki. Podłoża o dużej nasiąkliwości należy dobrze wstępnie zmoczyć. Na 
wszystkich nasiąkliwych podłożach mineralnych należy następnie wykonać 
gruntowanie wgłębne z użyciem preparatu rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1, 
nakładanego w ilości 100 g/m².  
Aby uniknąć powstawania pęcherzy, na powietrznie suchej po-wierzchni wykonuje 
się szpachlówkę drapaną w ilości ok. 800 g/m². Szpachlówka drapana zasadniczo 
nie powinna być zaliczana jako warstwa hydroizolacyjna.  
Powierzchnie mokre i powierzchnie, które są niedawno wykonane i dlatego wykazują 
wysoką zawartość wilgoci zaleca się wstępnie uszczelnić preparatem i jednym ze 
szlamów uszczelniających (ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża / 
izolacja wewnętrzna). 
 
Sposób stosowania 
Składnik płynny należy przed użyciem starannie wymieszać. Następnie dodaje się do 
niego składnik proszkowy. Materiał przywiera-jący do krawędzi pojemnika należy 
zgarnąć kielnią i za pomocą odpowiedniej mieszarki mieszać tak długo, aż uzyska 
się jednorodną, pozbawioną grudek masę o konsystencji nadającej się do nakładania 
pędzlem i szpachlowania. Czas mieszania wynosi około 3 minuty. W razie potrzeby 







można wymieszać także mniejsze ilości zachowując proporcję 1 cz. wag płynu : 1,36 
cz. wag. składnika proszkowego. Podanej proporcji nie wolno zmieniać. Kolejne 
etapy pracy wykonuje się zgodnie z opisem w rozdziale „Zastosowanie”, metodą 
nakładania pędzlem lub szpachlowania. Łączna grubość mokrej warstwy nie może 
przekrczyć 5 mm.  Stężałej zaprawy nie wolno ponownie mieszać z wodą lub ze 
świeżą zaprawą. Nie nakładać materiału w przypadku temperatury podłoża, 
powietrza lub materiału budowlanego poniżej +5 lub powyżej +30°C. Podane 
parametry pro-duktu zostały oznaczone w warunkach laboratoryjnych, w temp. 23°C i 
50% wilgotności względnej powietrza. Niższe temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności wymieszanej zaprawy do użycia oraz czas wiązania.  
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 95%.  
Nie pracować w bezpośrednim słońcu lecz zgodnie z zasadami obowiązującymi 
podczas robót tynkarskich wykonywać prace w miejscach zacienionych (mocno 
podgrzane powierzchnie wstępnie zmoczyć) lub rano i wieczorem. Hydroizolacja w 
stanie świeżym jest nieodporna na deszcz i mróz. 
 
5.9 Iniekcja ciśnieniowa 
5.9.1 Sposób stosowania  
Przygotowanie podłoża:  
Stary tynk należy usunąć na co  najmniej 80 cm powyżej rozpoznawalnej krawędzi 
zawilgocenia. Zniszczone spoiny usunąć na głębokość 2 cm. Otwarte spoiny 
wypełnić zaprawą. Powierzchnie ścian do wysokości 30 cm powyżej poziomu  
wiercenia otworów należy uszczelnić szlamem uszczelniającym w systemie. 
Powierzchnie przylegające:  
Części budowli i materiały, które  nie powinny stykać się z impregnatem (np. szkło, 
powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania) należy chronić, podobnie 
jak rośliny, np. przez przykrycie folią budowlaną. 
 
5.9.2 Iniekcja 
Preparat jest wprowadzany w mur metodą iniekcji przez wywiercone otwory. Otwory 
wierci się zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie posadzki. W otwór wkłada 
się jak najgłębiej lancę iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu. Przez 
powolne  wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej należy 
osiągnąć całkowite wypełnienie otworów. Korzystnie jest zastosować odstępy między 
otworami wynoszące  12 cm i średnice otworów 12 mm. Głębokość otworu powinna 
być o ok. 2 cm mniejsza od grubości muru.  Z otworów należy usunąć pył wiertniczy 
przed rozpoczęciem  
iniekcji. Iniekcja jest możliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%. Aby zapobiec 
wyparowaniu substancji czynnej z otworów, ich końcowych odcinków na długości 2 
cm nie należy wypełniać preparatem, a w zamian - krótko po tym - zamknąć je 
szpachlówką. Do wykonywanego następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca 
się nałożyć w strefie rzędów otworów dodatkową powłoką.  
Zabiegi uzupełniające:  

 Pionowe uszczelnienie powierzchni od poziomu posadzki do wysokości ok. 30 
cm powyżej poziomu otworów.  

  Zabiegi antysolne preparatami  
 W zależności od rozpoznanego obciążenia muru i wymagań co do sposobu 

użytkowania pomieszczeń wymienione materiały należy stosować z 
produktami systemu tynków renowacyjnych  

 
Należy przestrzegać instrukcji technicznych poszczególnych produktów.  







Temperatura stosowania:  
Nie stosować preparatu przy temperaturach poniżej +5°C  i powyżej +30°C. 
 
5.10 Wykonanie systemowej izolacji Profi Baudicht 1K/2k lub równoważna 
5.10.1 Wykonanie systemowej izolacji Profi Baudicht 1K lub równoważna 
Podłoże 
Nadaje się na wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno- piaskowe, 
cegła, bloczki betonowe, beton, beton komórkowy i jastrych cementowy. Podłoże 
musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo 
wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną 
spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Naroża 
i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i wspornikowych, należy 
załamać względnie sfazować. 
W przypadku uszczelniania przeciw wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wodzie 
przesiąkającej, powierzchnię płyty posadzkowej należy zagruntować tak jak 
powierzchnie pionowe (unikać tworzenia kałuż). Materiał Remmers Profi Baudicht 1K 
lub równoważna nanieść na podłoże w dwóch warstwach, równomiernie i bez 
pozostawiania porów. Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu 
układa się podwójną folię polietylenową, jako warstwę ochronną i poślizgową. W 
przypadku spiętrzającej się wody przesiąkającej i wody 
napierającej, hydroizolację wykonuje się na oczyszczonej zbrojonej warstwie 
podkładowej pod płytą fundamentową. W takim przypadku wcześniej wykonuje się 
gruntujące krzemionkowanie. Przy uszczelnianiu balkonów, tarasów jak również 
pomieszczeń mokrych, hydroizolację z materiału Remmers Profi Baudicht 1K lub 
równoważna wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki 
względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianie. Całkowicie wyschnięta 
hydroizolacja musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
promieniowaniem UV. Nie wolno używać materiałów, które wywierają na warstwę 
hydroizolacji obciążenia punktowe i/lub liniowe. Temperatura powietrza i podłoża 
musi wynosić min. +5°C. Nie pracować w bezpośrednim słońcu lecz zgodnie z 
zasadami obowiązującymi podczas robót tynkarskich wykonywać prace w miejscach 
zacienionych lub w godzinach rannych i wieczornych. Hydroizolacja w stanie 
świeżym jest nieodporna na deszcz i mróz. Należy przestrzegać normy DIN 18195, 
wydanie 08-2000, najnowszych wytycznych wykonawczych odnoszących się do 
bitumicznych hydroizolacji grubopowłokowych oraz innych, aktualnych instrukcji 
technicznych produktów wchodzących w skład systemu. 
 
5.10.2 Wykonanie systemowej izolacji Profi Baudicht 2K lub równoważna 
Nadaje się na wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno- piaskowe, 
cegła, bloczki betonowe, beton, beton komórkowy i jastrych cementowy. Podłoże 
musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo 
wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełna 
spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Naroża 
i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i wspornikowych, należy 
załamać względnie sfazować. 
W przypadku uszczelniania przeciw wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wodzie 
przesiąkającej, powierzchnie płyty posadzkowej należy zagruntować tak jak 
powierzchnie pionowe (unikac tworzenia kałuz). Materiał Remmers Profi-Baudicht 2K 
lub równoważna nanieść na podłoze w dwóch warstwach, równomiernie i bez 







pozostawiania porów. Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu 
układa sie podwójna folie polietylenowa, jako warstwe ochronna i poslizgowa. W 
przypadku spietrzajacej się wody przesiakajacej i wody napierajacej, hydroizolacje 
wykonuje się na oczyszczonej zbrojonej warstwie podkładowej pod płyta 
fundamentowa. W takim przypadku wczesniej wykonuje sie gruntujące 
krzemionkowanie. Przy uszczelnianiu balkonów, tarasów jak również pomieszczen 
mokrych, hydroizolacje z materiału Remmers Profi- Baudicht 2K lub równoważna 
wykonuje sie do wysokosci górnej krawedzi gotowej posadzki wzglednie do 
wysokości poziomej izolacji w scianie. 
Spoiny, połaczenie z betonem wodoszczelnym Na podłozu przeznaczonym do 
pokrycia powłoka hydroizolacyjna nalezy wykonac gruntowanie preparatem Kiesol 
(rozcieńczonym 1:1 woda) wychodzac na ok. 5 cm poza przewidywana szerokość 
uszczelnienia spoiny. Jako uszczelnienie spoiny naniesc w dwóch warstwach Profi-
Baudicht 2K lub równoważna na przygotowane podłoze. Wkładka wzmacniajaca z 
tkaniny Armierungsgewebe 2,5/100 musi być ułozona na całej szerokości 
uszczelnienia spoiny. Nalezy ja wtopic w pierwsza warstwe Profi- Baudicht 2K lub 
równoważna i musi ja całkowicie przykrywac druga warstwa. 
 
Obydwa składniki dostarczane sa w specjalnych opakowaniach, zapakowane w 
odpowiednich proporcjach. Składnik proszkowy znajduje sie w torebce włozonej do 
blaszanego pojemnika. Do mieszania nalezy koniecznie stosowac mieszadło 
kotwicowe (nr art. 4249). Wiertarkę z zamocowanym mieszadłem kotwicowym należy 
wstawic do pojemnika, wysypać proszek na powierzchnie emulsji bitumicznej i 
rozpocząć mieszanie (predkosc obrotowa 700-900 obrotów/min. Po ok. 30 
sekundach przerwac mieszanie. Pozwolic wydostac się zamknietym pecherzom 
powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła. Zgarnac resztki proszku 
znajdujace sie jeszcze na brzegach. Ponownie postawić mieszadło kotwicowe na 
dnie pojemnika i kontynuować mieszanie aż do uzyskania wolnej od gruzełek 
konsystencji, minimum 2 minuty. Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe 
musi pozostawać na dnie pojemnika. Wymieszany materiał Profi- Baudicht 2K lub 
równoważna jest przydatny do stosowania przez 1 - 2 godziny. Zależnie od 
temperatur powietrza i podłoza czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu i 
czas wiązania mogą sie wydłużyć lub skrócić. Należy przestrzegać jednolitej grubości 
warstwy (wymagana + 1 mm). 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz 
poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w 
oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. 
Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres 
badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

 badania przed rozpoczęciem robót, 
 badania w trakcie wykonywania robót, 
 badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

 
6.2. Zakres kontroli jakości 







Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań 
laboratoryjnych : 

 jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 
 jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej 

wg wymagań określonych w odpowiednich normach 
 jakość materiałów hydroizolacyjnych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 
robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w 
formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz zgodność z wymaganiami p.2. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. Należy sprawdzić: 

 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
 grubość materiału, 
 wytrzymałość na zerwanie, 
 wydłużenie przy zerwaniu, 
 nasiąkliwość, 
 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
 temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 

 
6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
 zagruntowanie podłoża, 
 wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach, 

dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej 
warstwy, obróbki wokół wpustów, 

 wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
 
6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 
4,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, 
lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
dokładnością do 1mm. 
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma 
być układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność 
jest wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych 
prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i 
zaakceptowaną przez Inspektora metodę. 
 
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a 
zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem. 
 







6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem. Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg 
zaleceń Inspektora. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 
Jednostką obmiarową jest mb iniekcji ciśnieniowej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
Odbiór powinien polegać na: 

 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich 
dostarczeniu na budowę, 

 odbiorze przygotowania podłoża, 







 odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 
cementowej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 
przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
 jakości wykonania izolacji. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed 
opadami. Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego 
należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 wykonanie hydroizolacji, 
 wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
 uporządkowanie stanowiska po robotach 

 
Płaci się za ustaloną ilość [m] iniekcji cisnieniowej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 wykonanie iniekcji ciśnieniowej według instrukcji wybranego Producenta 
 wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
 uporządkowanie stanowiska po robotach 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. 







 PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 
metodą skaningu mechanicznego 

 PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki 

 PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, 
szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno. 
 PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 
 PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1). 
 PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 

charakterystycznej wielkości porów. 
 PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 

wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez 
obciążenia 

 PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych. Definicje i właściwości.  

 PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych – Definicje i właściwości. 

 PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
przenikania pary wodnej.  

 PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
odporności na obciążenie statyczne. 

 PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie 
przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła.  

 PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości 
wytrzymałościowych przy rozciąganiu.  

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 







 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2016 r., Nr 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 
j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowej. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności potrzebnych do wykonania montażu 
stalowych wyrobów konstrukcyjnych i dodatkowych, typowych i wykonanych na 
indywidualne zamówienie  
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
 wykonanie dróg tymczasowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 







tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.4.1. Wymogi formalne 

 montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być prowadzone w 
oparciu o niezbędne doświadczenie w realizacji tego typu robót, gwarantujące 
właściwą jakość wykonania, 

 klasę konstrukcji zgodnie z PN-M-69008:1987 lub normą równoważną, określa 
projektant. Norma podaje wymagania dotyczące warunków, jakie musi 
spełniać zakład produkujący konstrukcje spawane, aby mógł być uznawany za 
zdolny do wytwarzania wyrobów spawanych o wymaganej klasie i jakości. 

 konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji 
związanych  

 wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: PN-B-
03200:1990 i PN-B-06200:2002 lub norm równoważnych 

 konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i 
montażystę w świadectwa jakości wykonania. 

1.4.2. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji, przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą 
być sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 

 rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
 ogólny projekt organizacji budowy 







 projekt organizacji montażu. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z Nadzorem 
Autorskim i Inwestorskim. 
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami 
CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby 
wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji 
zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których 
wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.). Stal wbudowana w konstrukcję musi 
posiadać atest hutniczy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów 
i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej 
funkcjonalności specyfikowanych robót 
 
2.2 Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach określonych w Projekcie 
Wykonawczym, wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
niestopowych 

 Dwuteowniki wg PN-EN 10025-2:2007 
 Ceowniki wg PN-EN 10025-2:2007 
 Blachy 

a) Blachy uniwersalne  
b) Blachy grube wg PN-EN 10029:2011  
2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, 
St3SY. 
3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-2:2007 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia 







i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 
5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2.1 Łączniki 
Jako łączniki występują połączenia spawane lub połączenia na śruby.  

 Materiały do spawania konstrukcji ze stali  
Do spawania konstrukcji ze stali  stosuje się elektrody  ER1.46. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
 Śruby  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym średnio dokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 
2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż 
Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. Wykonanie według opracowania 
specjalistycznego. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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







 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot izolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych  opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC.  Wyroby pakowane w worki powinny być układane 
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegają przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W 
szczególności należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących 
wjazdów na teren budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania 
trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji 
mieszkaniowej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
W czasie przewozu materiałów należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością ich przesunięcia podczas 







transportu. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie 
suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji stalowej 
4.1.1. Transport konstrukcji 
Elementy konstrukcji o przekroczonej skrajni należy przewozić po uzyskaniu zgody 
zarządu drogi: GDDKiA, ZDW lub innych jednostek administrującej drogami i ulicami. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i 
poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. Wszystkie elementy 
konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji i 
uszkodzeń. Zalecone jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie 
eksploatowana. 
W trakcie transportu należy chronić: 

 elementy styków montażowych, 
 powłoki antykorozyjne, 
 sworznie zespalające. 

Wskazane jest podanie przez Wytwórcę konstrukcji sposobu transportu i 
składowania elementów. Elementy powinny posiadać wyraźne oznakowanie 
określające umieszczenie elementów w montowanej konstrukcji. Sposób mocowania 
elementów musi wykluczać możliwość przesunięcia, przewrócenia lub zsunięcia w 
czasie transportu. 
 
4.1.2. Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela 
Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a 
także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 
okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane 
podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbiorów. 
 
4.1.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w niniejszej 
STB. Po ewentualnych ustaleniach z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-
badawczej, czy odchyłki i uszkodzenia wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie 
lub wygląd, Inspektora podejmie decyzje o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektora uzna za konieczne, to Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram 
usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez 
obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wykonawca, a do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 
obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) 
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
 







5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty konstrukcji stalowych. 
 
5.1. Wykonawstwo warsztatowe 
5.1.1. Zakres wykonywanych robót  w wytwórni 
Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wykonawca sporządzi i 
przedstawi do akceptacji Inspektora dokumentację warsztatową konstrukcji stalowej, 
w oparciu, o którą będzie realizowana konstrukcja. Dokumentacja zawiera : 

 rysunki warsztatowe, 
 program wytwarzania i scalania konstrukcji w wytwórni, 
 program montażu i scalania konstrukcji na budowie. 
 program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu robót. Program sporządzany jest przez Wykonawcę i powinien zawierać: 

 harmonogram realizacji robót, 
 informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, 
 informacje o obsadzie tych stanowisk spawalniczych, 
 informacje o dostawcach materiałów, 
 informacje o podwykonawcach, 
 informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
 projekt technologii spawania, 
 harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin 

wymaganych w niniejszej specyfikacji, 
 inne informacje żądane przez Inspektora, 
 ewentualne zgłoszenia potrzeby zmian. 

Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej oraz niniejszej  specyfikacji i powinna znaleźć się w nim pisemna 
deklaracja Wykonawcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową 
i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Projekt technologii spawania winien zawierać: 

 metodę spawania, sprzęt i materiały, 
 kolejność wykonywania spoin, 
 pozycje łączonych elementów przy spawaniu, 
 przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 
 rodzaje obróbki spoin, 
 metody kontroli i badań. 

 
5.1.3. Obróbka elementów 
5.1.3.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów i prostowanie 
Przed przystąpieniem do wytwarzania konstrukcji należy sprawdzić gatunki, 
asortymenty, własności, wymiary i prostolinijność używanych wyrobów ze stali 
konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, których 
odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-
10050:1989 pkt. 2.4.2. lub normy równoważnej. 







 
5.1.3.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego z zachowaniem 
wymagań PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.1. lub normy równoważnej 
 
5.1.3.3. Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności Inspektora wykonać próbne użycie sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być 
kontynuowane jeżeli pomierzone w próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości 
podanych w PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2 lub w normie równoważnej. Wystąpienie 
pęknięć po prostowaniu lub gięciu jest niedopuszczalne i powoduje odrzucenie 
wykonywanych elementów. Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-
10050:1989 pkt. 2.4.1.2. lub normy równoważnej. 
 
5.1.4. Składanie konstrukcji 
5.1.4.1. Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inspektora Projektem technologii spawania. Osoby kierujące spawaniem i spawacze 
powinny posiadać niezbędne kwalifikacje. Konstrukcja powinna być podzielona 
zgodnie z Dokumentacją Projektową na zespoły spawalnicze, których wymiary 
ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa cześć spoin była 
wykonywana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. 
Spawanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 
2.4.4.4. lub normy równoważnej 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi 
zgodnie z Projektem technologii spawania. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
badania spoin i udostępnić ich wyniki do kontroli Inspektorowi. Badania spoin 
polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących. Badania 
nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne prowadzi Inspektor. Określanie 
wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie 
kwalifikującego wytwórnie. Inspektor może nakazać wykonanie spoin próbnych przez 
spawaczy i ich kontrole. Inspektor uprawniony jest do zarządzenia dodatkowych 
badan spoiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania 
potwierdzające jakość robot spawalniczych prowadzić należy według PN-S-
10050:1989 pkt. 3.2.8 i 3.2.9. lub wg normy równoważnej. Wykonawca zobowiązany 
jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów oraz 
przekazać ją Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
5.1.4.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli 
pod względem zgodności kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. 
Wszystkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt 
technologiczny prostowania konstrukcji zgodny z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8 i 
2.8 normy PN-S-10050:1989 lub normy równoważnej, zawierający zakres robót 
przygotowuje Wykonawca i przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
Inspektora i być zgodna z zaleceniami PN-S-10050:1989. Wystąpienie pęknięć czy 
innych uszkodzeń w elemencie w trakcie prostowania powoduje jego dyskwalifikacje 
i odrzucenie danego elementu. 
 
5.1.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem 







Należy zastosować łączniki zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłka 
W Wytwórni należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej . 
 
5.2. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien 
zawierać: 

 harmonogram terminowy realizacji, 
 informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, 
 informacje o obsadzie tych stanowisk spawalniczych, 
  projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności scalania 

zgodny z Dokumentacją Projektowa, 
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podpierana 

podczas montażu w innych miejscach niż przewiduje Dokumentacja 
Projektowa, 

 informacje o podwykonawcach, 
 informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji 

zadania, 
 projekt technologii spawania, 
 projekt rusztowań montażowych, 
 sposób zapewnienia badań ujętych w specyfikacji, 
 informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy 

montażu, 
 inne informacje żądane przez Inspektora. 

Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacjach. Projekt montażu konstrukcji stalowej należy uzgodnić z 
Projektantem. Projekt technologii spawania winien zawierać: 

 metodę spawania, sprzęt i materiały, 
 kolejność wykonania spoin, 
 pozycje łączonych elementów przy spawaniu, 
 przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 
 rodzaje obróbki spoin, 
 metody kontroli i badań. 

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizacje naprężeń spawalniczych i 
odkształceń. Jeśli jakaś technologia nie jest określona jednoznacznie w 
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii, Wykonawca 
musi uzyskać akceptację Inspektora. Projekt rusztowań powinien być każdorazowo 
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-
6:2009, PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010, lub norm 
równoważnych.  
Ustalona konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na siły 
wywoływane obciążeniami od montowanej konstrukcji stalowej, od pracujących na 
niej ludzi oraz od ciężaru narzędzi, materiałów pomocniczych i urządzeń. Konstrukcja 
rusztowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 
użycia. Śruby, klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne 
połączenie elementów rusztowań. 







 
5.2.2. Wykonanie połączeń stałych spawanych na miejscu budowy. 
Wszystkie spoiny wykonywane na budowie muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin musi być to 
zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie 
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych do 
podnoszenia lub zamocowania wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać 
wykonania obliczeń sprawdzających skutki przespawania uchwytów montażowych. 
Wszystkie prace spawalnicze należy powierzać jedynie wykwalifikowanym 
spawaczom. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, 
wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na 
długich spoinach co 1 m. Należy prowadzić dziennik spawania. Wskazane jest 
wykonanie spoin próbnych. Przy wykonywaniu spawania na montażu podczas 
opadów atmosferycznych, mżawki lub mgły, miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonic, a w przypadku większej wilgotności względnej powietrza 
niż 80% należy zaniechać spawania. Prace spawalnicze należy prowadzić w 
temperaturze powyżej 5 C. Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie 
mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. Wszystkie spoiny czołowe 
powinny być podpawane lub wykonanie taką technologią, aby gran była jednolita i 
gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna 
wielkość podtopienia lub wklęśnięcie granic w podpionie wg klasy wadliwości W1 dla 
złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości . Spoiny czołowe 
specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a wszystkie 
spoiny normalnej jakości w konstrukcjach mostowych wadliwości złącza R2 wg PN-
EN ISO 10675-1:2013-12 lub wg norm równoważnych. Spoiny pachwinowe powinny 
odpowiadać klasie W2. Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z Dokumentacją 
Projektową i projektem montażu. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu 
i ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. lub zgodnie z 
normą równoważną. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzone nie 
wcześniej niż po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badanie spoin polegające na 
oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-CR 12361:2002 , 
PN-EN ISO 10675-1:2013-12, PN-EN ISO 10675-2:2013-12 lub wg norm 
równoważnych prowadzi Inspektor. Koszt badan radiofotograficznych i 
ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria 
zaakceptowane przez Inspektora. Badanie potwierdzające jakość robót 
spawalniczych prowadzić wg PN-S-10050:1989 punkty 3.2.8 i 3.2.9. lub wg normy 
równoważnej. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną 
dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów i przekazać ja 
Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 

 bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 







 sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót 
malarskich 

 bieżącej kontroli prac montażowych 
 kontroli jakości spawania. 

 
6.1. 1. Kontrola konstrukcji stalowej 

 Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny być odebrane 
komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 
 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
 pod względem stanu technicznego, 
 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
 kompletności dokumentacji, 

 Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy 
wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w 
czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem. 

 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
6.1.2.1.Uwagi ogólne 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt nie przewiduje inaczej. 
 
6.1.2.1.1.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

 W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 
 sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
 wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie 

wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie 
 sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i 

kotwienia, 
 sprawdzenie wpisów w Dzienniku Budowy z odbiorów częściowych 

elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) 
 tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych : 
 położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm 
 poziom belki: +/- 10mm 
 różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 

lub 10mm 
 poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm 
 odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm 
 poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm 

 W zakresie połączeń śrubowych: 
 zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
 jakość wyrobów śrubowych, 
 przygotowania powierzchni styku, 
 sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 







 sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w 
ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa 
połączenia, 

 Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 
potwierdzona odpowiednim protokołem. 

 
6.2. Połączenia spawane 
Styk spawany należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia 
stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. Badanie materiałów 
spawalniczych polega na sprawdzeniu czy mają one atesty wydane przez wytwórnie 
tych materiałów, gwarantujące zgodność z przedmiotowymi normami podanymi oraz 
czy okres ważności gwarancji nie został przekroczony. Jeżeli warunki te nie są 
spełnione materiały te można zastosować po wyrażeniu zgody przez Inspektora i po 
wykonaniu nakazanych przez niego badań. Wszystkie spoiny czołowe w elementach 
konstrukcji powinny być, zgodnie punktem 2.4.4.4 normy PN-S-10050:1989 lub 
normy równoważnej, prześwietlane zgodnie z planem prześwietleń na całej długości, 
a radiogramy powinny dać wyniki nie gorsze od klasy B wadliwości wg PN-EN ISO 
10675-1:2013-12 lub wg normy równoważnej. Spoiny pachwinowe powinny być 
poddane oględzinom zewnętrznym i badaniom ultradźwiękowym wg PN-EN ISO 
17640:2011 lub wg normy równoważnej i powinny dać wyniki nie gorsze od klasy 
wadliwości dla spoin nośnych wg PN-EN ISO 11666:2011 lub wg normy 
równoważnej. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinach lub w materiale w ich sąsiedztwie. 
Na podstawie radiogramów oraz wad spoin określonych i wykrytych prześwietlaniem 
należy określić klasę spoin. Klasa spoiny powinna być wpisana do protokołu badan 
spoiny. Spoiny lub ich części ocenione w wyniku oględzin lub prześwietlania jako 
wadliwe lub nie spełniające wymagań należy usunąć w sposób nie powodujący 
uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórne 
wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownym badaniom w 
pełnym zakresie. Badania spoin i złączy spawanych przeprowadzać zgodnie z 
punktami 3.2.7 i 3.2.8 PN-S-10050:1989 lub zgodnie z normami równoważnymi. 
 
6.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji system kontroli materiałów 
przywożonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiałów musi być 
poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp. 
wymaganymi przez Prawo Budowlane. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [Mg]. 
Jednostkami obmiaru jest [m] dostawa i montaż belek nadprożowych stalowych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 







 
8.2. Odbiór robót warsztatowych 
1.Odbiory częściowe 

 odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
 odbiór scalania konstrukcji na montażu 

2.Odbiór końcowy warsztatowy 
 podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
 atestację materiałów 
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami 

warsztatowymi 
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 
 sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
 sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy 

dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a 
także świadectwo jakości wykonania wystawione przez Wykonawcę. 

 
8.3. Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.5.Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [Mg] wykonania konstrukcji stalowej, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 
 dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
 opracowanie programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni wraz z Projektem 

technologii spawania, 







 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
 badanie kształtowników i blach i ich oczyszczenie, 
 frezowanie i ciecie kształtowników i blach, 
 obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 scalenie elementów i ich spawanie, 
 zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. 
 montaż próbny konstrukcji, 
 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów określonych w 

specyfikacji lub nakazanych przez Inspektora, 
 oznaczenie elementów według kolejności montażu; 
 obróbka krawędzi pasów (struganie). 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji stalowej 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] dostawy i montażu belek nadprożowych stalowych, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 
 dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
 frezowanie i ciecie kształtowników  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 scalenie elementów 
 zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. 
 Osadzenie belek stalowych 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania nadproży stalowych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną 
powierzchnią stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów 

 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje 
kształtu, wymiarów i masy 

 PN-EN 10060:2006  Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 

 PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników 
 PN-EN ISO 2560:2010  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone 

do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i 
drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

 PN-EN ISO 636:2008  Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i 
stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 







 PN-EN ISO 14343:2010  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty 
elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali 
nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja 

 PN-EN ISO 14341:2011  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty 
elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie 
gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

 PN-EN 1993-1-6:2009  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 
Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

 PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji 
stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji 
stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych  

 PN-EN 12517-1:2008  Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- 
Poziomy akceptacji 

 PN-EN ISO 17640:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych 

 PN-EN ISO 11666:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji 

 PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i 
większej –Tolerancje wymiarów i kształtu 

 PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -
- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

 PN-EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty 
i śruby dwustronne specjalnego stosowania. 

 PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych. Próba 
skręcania i minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach 
znamionowych od 1 mm do 10 mm. 

 PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością 
obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny  

 PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników. 
 PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura 

geometryczna powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry 
struktury geometrycznej powierzchni. 

 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – 
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

 PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia 
projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania 

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –
Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

 PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – 
Poziomy akceptacji. 

 PN-CR 12361:2002 Badania niszczące spoin materiałów metalowych. 
Odczynniki do badań makroskopowych i mikroskopowych 







 PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – 
Poziomy akceptacji. 

 PN-EN 12517-2:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 2: Ocena złączy 
spawanych z aluminium i jego stopów na podstawie radiografii – Poziomy 
akceptacji 

 PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych 

 PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 

j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 118 poz. 1263). 

 Dokumentacja warsztatowa. 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wzmocnienia posadowienia. 
 
1.2.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z wykonaniem wzmocnienia 
istniejących fundamentów przy pomocy iniekcji strumieniowej, JET GROUNTING. 
Projektuje się kolumny o średnicy 80cm. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 zajęcie pasa drogowego. 
 wykonanie dróg tymczasowych 
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 







przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich 
lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Badania geofizyczne - badania mające na celu rozpoznanie występowania stref o 
zwiększonej możliwości wystąpienia gruntów rozgęszczonych, stref rozluźnień, 
ewentualnych pustek w korpusie drogowym, oraz oceny jakości wzmocnienia. 
 
Prace geodezyjne - wytyczenie zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej 
kolumn iniekcyjnch oraz pali. 
 
Kolumna cementowo-gruntowa – kolumna z cementogruntu powstała przez 
wprowadzenie w podłoże zaczynu cementowego i jego wymieszanie z gruntem 
zalegającym in situ za pomocą specjalnego narzędzia iniekcyjnego (iniektora) wraz z 
iniekcją wszystkich przyległych stref rozgęszczonych . 
 
Współczynnik wodno-cementowy (W/C) - stosunek masy wody zarobowej do masy 
cementu. 
 
Zaczyn wiążący - mieszanina cementu oraz wody, o ustalonym W/C, dobrze 
przetłaczana w czasie potrzebnym do wykonania zabiegu wzmocnienia, dająca po 
związaniu materiał (tworzywo) nieprzepuszczalny o odpowiedniej wytrzymałości. 
 
Badania własności technologicznych - badania laboratoryjne wyszczególnionych w 
Dokumentacji Projektowej podstawowych parametrów stosowanych zaczynów 
wiążących, mających decydujący wpływ na jakość i skuteczność prac 
podsadzających. 







 
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe 
lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Zaczyn cementowy 
Zaczyn cementowy jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem cementu 
typu CEM 32,5 R. Ilość cementu wprowadzonego do gruntu musi zapewnić 
uzyskanie odpowiedniej, określonej w projekcie wytrzymałości Rc na ściskanie 
jednoosiowe gotowego cementogruntu. Podstawowymi własnościami 
technologicznymi, które w decydujący sposób wpływają na jakość zaczynu są: 
• wskaźnik wodny stosunek woda/cement (W/C <1, do 0,65) 
• gęstość w g/cm3 (typowe gęstości wynoszą 1,50 do 1,70 g/cm3) 
 
2.3 Woda zarobowa 
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z 
wodociągów lub studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda 
zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda 
wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, 
powinna spełniać warunki w/w normy. 
 
2.4 Cementogrunt 
Do wykonania zaczynu cementowego zastosować cement Portlandzki CEM 32,5. 
Wytrzymałość cementogruntu na ściskanie powinna wynosić min. 1,5MPa. 
 
2.5 Zbrojenie 
Do zbrojenia kolumn należy używać stali profilowej  
 
2.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 







– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych  opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC.  Wyroby pakowane w worki powinny być układane 
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
 
Dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami)  lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach).  
  
Dla cementu luzem:  
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości  
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 10 dni, w 
przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie 
trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  







 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót  określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji 
Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią.  Specjalistyczny sprzęt do 
mieszania wgłębnego powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do 
warunków gruntowych i wymagań określonych w specyfikacji oraz w projekcie. 
Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym 
(części, zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii 
sprzętu.  
 
3.1 Maszyna wiertnicza  
Zastosowane urządzenie musi zapewnić pogrążenie końcówki mieszającej na 
podaną głębokość. Kształt i umiejscowienie łopatek końcówki mieszającej powinno 
zapewnić należyte wymieszanie gruntu z zaczynem cementowym. Zaczyn 
cementowy, pompowany ze stacji mieszania, przechodzi przez wydrążoną żerdź 
wiertniczą i zostaje wtłoczony w grunt przez dysze wylotowe na spodzie końcówki 
mieszającej. Średnicę kolumny, wynikającą z rozmiaru końcówki mieszającej 
obracanej w gruncie, należy przyjąć zgodnie z projektem.  
 
3.2 Węzeł mieszająco-tłoczący  
Mieszalnik umożliwia przygotowanie na terenie budowy odpowiedniej ilości zaczynu 
cementowego. Pompa musi  
zapewnić ciągłe i kontrolowane podawanie zaczynu cementowego. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być 
tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania kolumn 
cementowo-gruntowych oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu 
robót. 







Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny 
koszt Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego 
dodatkowo do opracowania Programu Zapewnienia Jakości. 
 
5.2. Zakres robót 
Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności: 

 Zainstalowanie sprzętu, 
 Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
 Dokonanie przewiertów przez fundament, chudy beton, posadzkę 
 Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny 
 Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, 

celem stwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych 
zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

 Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu 
technologicznego, 

 Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez nadzór inwestorski. 
 
Wykonanie kolumn iniekcyjnych obejmuje przygotowanie zaczynu w mieszalniku 
oraz formowanie kolumn w gruncie za pomocą wiertnicy z zamontowaną na niej 
końcówką iniekcyjną. Zaczyn cementowy przygotowywany w mieszalniku powinien 
mieć odpowiednią gęstość objętościową (lub ekwiwalentnie wskaźnik wodny 
stosunek woda/cement W/C), którą optymalizuje na miejscu dozór geologiczny 
zależnie od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gęstości wynoszą 1,50 do 
1,70 g/cm3 lub mają W/C<1, do 0,65). Przed rozpoczęciem pompowania operator 
stacji sprawdza gęstość każdej partii przygotowanego zaczynu za pomocą wagi 
Baroid` a i notuje wynik pomiaru. Końcówkę iniekcyjną wiertnicy należy ustawić 
ponad oznakowanym punktem wyznaczającym oś kolumny. Następnie końcówkę 
iniekcyjną zagłębia się w grunt pompując równocześnie zaczyn cementowy pod 
ciśnieniem od 0,15 do 0,30 MPa. Otwór wylotowy zaczynu znajduje się na końcu 
świdra, a wiertnica jest połączona z mieszalnikiem za pomocą węża. Po osiągnięciu 
głębokości określonej w projekcie oraz nośnego podłoża następuje podnoszenie i 
opuszczanie obracanej końcówki iniekcyjnej przy równoczesnym zatłaczaniu 
zaczynu. Czynności te są powtarzane w celu wymieszania zaczynu z gruntem, co ma 
istotne znaczenie przy formowaniu kolumn w gruntach uwarstwionych i spoistych. W 
przypadku natrafienia na strefy silnie rozluźnione następuje zatrzymanie przewodu 
iniekcyjnego i tłoczenie do zaniku chłonności, następnie kontynuowane jest 
formowanie kolumny, aż do osiągnięcia projektowanej głębokości oraz nośnego 
podłoża. Całkowita ilość zaczynu cementowego użytego do wykonania kolumny 
iniekcyjnych powinna być kontrolowana za pomocą ubytku zaczynu w mieszalniku 
(przepływomierz). W przypadku przeszkód w podłożu odpowiednie decyzje 
podejmuje projektant wzmocnienia gruntu. 
Kolumny iniekcyjne nie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza 
poniżej -5 °C 
 
5.3 Wykonanie i montaż zbrojenia 
Do zbrojenia kolumn należy używać stali profilowej IPE 360. Zaleca się zbrojenie 
kolumn na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. Wprowadzenie 
zbrojenia do kolumny należy wykonać natychmiast po wyjęciu świdra, przy czym 
operacja ta może być wspomagana przez użycie wibratora, do którego podwiesza 
się zbrojenie. 







 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0„Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zakres kontroli 
Kontroli podlegają: 

 materiały użyte do wykonania kolumn iniekcyjnych, 
 roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
 wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na 

ściskanie, 
 średnica kolumn, 
 nośność kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie. 

 
6.2. Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw 
otworów i ich głębokości oraz rejestrując parametry techniczne formowania kolumn. 
Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące 
dane: 

 Numer kolumny, 
 Średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej, 
 Rzędna głowicy kolumny, 
 Rzędna podstawy kolumny, 
 Głębokość przewiertu przez fundament, 
 Głębokość otworu, 
 Rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 
 Gęstość zaczynu iniekcyjnego, 
 Ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 
 Ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny. 
 

W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót, należy 
odnotowywać w prowadzonym na bieżąco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych. 
 
6.3. Kontrola wytrzymałości gruntocementu 
W zakresie badań kontrolnych kolumn jet-grounting przewidziano: 

 Sprawdzenie wytrzymałości wewnętrznej cementogruntu. Należy w tym celu 
pobrać każdego dnia realizacji robót po co najmniej 3 próbki cementogruntu. 
Próbki po pobraniu przechowywać należy w środowisku wilgotnym. Próbki 
należy przekazać do zniszczenia w uprawnionym laboratorium kontrolnym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokoły badań. 

 Dla cementogruntu proces wiązania jest dużo wolniejszy niż dla betonu. Po 28 
dniach dojrzewania cementogrunt osiąga co najmniej 70% wytrzymałości 
docelowej po 56 dniach. Tym samym próbki cementogruntu badane po 28 
dniach dojrzewania powinny uzyskać wytrzymałość: RbG (28 dni) = 0,7 × 2,0 
= 1,4MPa 

 Gęstość właściwą zaczynu cementowego należy mierzyć aerometrem przed 
każdym opróżnieniem mieszalnika. Obowiązkiem operatora stacji pomp jest 
notowanie ilości pompowanego zaczynu na poszczególne kolumny. 







 W celu kontroli procesu wiązania cementu należy pobierać próbki urobku i 
badać je penetrometrem po 12 i 24 godzinach.  

 Zasięg iniekcji należy skontrolować dla kolumny próbnej. Jedną z metod 
pomiaru może być pomiar specjalnym urządzeniem pomiarowym (tzw. 
„parasolem pomiarowym”). Zasięg iniekcji można też skontrolować za pomocą 
malowanych tyczek wprowadzanych w grunt na obwodzie kolumny przed 
rozpoczęciem iniekcji. Dopuszczalne jest odkopanie kolumny próbnej. 
Pomiarów należy dokonać w pierwszym dniu  iniekcji. Wyniki pomiarów należy 
zaprotokołować. W przypadku odstępstw od założeń projektowych należy 
dokonać korekty parametrów technologicznych.  

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest jeden metr [1 m3] uformowanej kolumny iniekcyjnej o 
określonej średnicy. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Zakres odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
- materiały wyjściowe, 
- wykonane kolumny iniekcyjne. 
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 
- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na 
podstawie badań określonych. 
 
8.3. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników 
badań 
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji 
Projektowej powinien stwierdzić: 
- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia 
wymogów niniejszej STB lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to 
wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w 
dokumentacji geologicznej, 
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem 
zwiększenia stopnia wzmocnienia gruntu. 
Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą 
Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
 







9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0,,Wymagania 
ogólne". 
 
Płaci się za odebraną ilość metrów [m3] wykonanych kolumn cementowo-gruntowych 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
tj.: 

 materiały, 
 dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do wykonania 

kolumn cem-gruntowych, 
 prace pomiarowe i niezbędne roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wytyczenie osi kolumn , 
 montaż zbrojenia 
 wykonanie kolumn, (sporządzanie zaczynu wiążącego, wprowadzenie 

zaczynu w kolumnę) 
 przeprowadzenie wymaganych w ST kontrolnych badań próbek 

cementogruntu 
 demontaż sprzętu i likwidacja placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn 

iniekcyjnych 
 pobieranie prób mieszaniny gruntocementowej, 
 wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Iniekcja strumieniowa. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesu produkcji betonu. 

 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości. 

 PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości. 

 PN-EN 196-6 :2011P Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 
zmielenia. 

 PN-EN 197-1: 2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  

 PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 PN-EN 1997-1:2008P   Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne 
 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne   
 PN-B-02481:1998P  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar  
 PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 







 PN-EN 1997-2:2009P  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1645 j.t.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

j.t.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Dokumentacja warsztatowa 
 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podkładów i podłoży podposadzkowych. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie posadzek oraz podkładów podposadzkowych, w tym: 

 Wykonanie warstw wyrównawczych  
 Montaż zbrojenia przeciwskurczowego  
 Posadzki betonowej 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 







utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej 
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 
Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw 
cementowych stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, 
ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy 
produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 







32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien 
przekraczać 0,1%. 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być 
wykończona posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z 
nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych 
domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach 
remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, 
lastrykowe, terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a 
przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy 
tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 
cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa 
samopoziomujaca. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Specyfikacja materiałów 
2.3 Beton B-10, B-15 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 
niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 
badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektora. Układanie mieszanki 
może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki 
betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003. 







Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle 
betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta 
oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i 
mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wymagania ogólne wg 
PN-EN 206-1:2003. 
 
2.4 Beton B-20, B-25 
Wymagania szczegółowe.- Beton B25, B30 
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

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

ściskanie nie 
 większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 

normy PN-EN 206-1:2003, 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej 
konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 
objętościową 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości 
cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 
RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 







 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
 wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu 
 kruszywa do 16 mm, 
 wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody 
badania: 

 metodą Ve-Be, 
 metody stożka opadowego. 

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

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) 

trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza 
się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu 
klasy wyższej niż B20. 
Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko 
alkaliczne portlandzkie CEM I 42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza się ponadto 
stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich z dodatkiem żużlowym CEM 
II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych 
CEM III/A 32.5 NA. Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania 
posadzki, wytycznych producenta. Każda partia dostarczonego cementu musi 
posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-6:2010 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, 
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990. 
Ilość cementu portlandzkiego winna być ≤ 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, 
natomiast w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczące 
składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30010:1990. 
 
Woda zarobowa  
Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
Kruszywo  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg 
PN-EN 12620+A1:2010, zgodne z technologią producenta. Jeśli w normach 
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie 
postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa 
betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 







Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 
mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 
o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
 
2.5 Jastrychy 
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa 
jastrychowa do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i 
przystosowanych do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów 
cementowych. 
 
Zbrojenie siatką 
Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy 
przyjąć zgodnie z wytycznymi projektanta. 
 
2.6 Masa samopoziomująca wielozakresowa 
Masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm jest suchą, sproszkowaną 
zaprawą na bazie cementu z wypełniaczami i polimerowymi modyfikatorami. 
Właściwości: 

 zakres stosowania 3-30 mm, 
 do ręcznego i maszynowego stosowania, 
 duża wytrzymałość końcowa, 
 gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej obróbki, 
 szybkie wysychanie, 
 szara, bezzapachowa, 
 po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna zaprawa, 
 na podłogi, 
 ruch pieszy po 4 godzinach, 
 do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa ostateczna, niezbędne 

jest pokrycie warstwą wykończeniową, np. ceramiczną). 
Dane techniczne: 

 grubość warstwy 3-30 mm 
 orientacyjne zużycie ok. 1,6 kg/m² przy 1 mm grubości warstwy 
 ruch pieszy po ok. 4 godzin (przy +23°C i 60% wilgotności powietrza) 
 pełne obciążenie po ok. 7 dniach (przy +23°C i 60% wilgotności powietrza) 
 przyczepność do betonu > 1,5 N/mm² 
 reakcja na ogień A2fl 
 wytrzymałość po 28 dniach: na ściskanie ≥ 30 N/mm², na zginanie ≥ 6 N/mm² 

 
2.7 Jastrych cementowy pod ogrzewanie podłogowe 
Jako podkład betonowy pod ogrzewanie podłogowe zaprojektowano jastrych (tzw. 
beton grzewczy) na bazie anhydrytu do systemów ogrzewania podłogowego gr.6cm. 
Charakterystyka techniczna jastrychu grzewczego: 
 
 
 
 
 







 
2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 







 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i STB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do betonu, 
 przenośnych zbiorników na wodę, 
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 







 polewaczek do pielęgnacji betonu, 
 elektronarzędzia. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego 
organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej 
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Mieszanka betonowa 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
206-1:2003 lub normy równoważnej. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 







Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.  
 
5.1.2. Betonowanie 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
5.1.3. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami 
i niniejszymi STB oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 
 

5.1.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 







najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana 
do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub 
normy równoważnej. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
5.2 Zbrojenie siatką 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. Zakłady siatek należy przyjąć zgodnie z PW. 
5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego 
pomieszczenia lub piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni 
poziom przyszłej podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą 
określić zakres prac związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne 
materiały. Punkty, wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem 
niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy wodnej, zwanej też szlauchwaga. 
Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu 
konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków 
podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę 
wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno być ono oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne 
elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża 
należy stosować emulsje gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Drugą warstwę 
emulsji należy nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie 
pozostawiając kałuż. Do nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu 
emulsji, nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku 
wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. 
pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie na podłożu wszystkich 
warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy występujące w 
polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej 
posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu. 
 
Wylanie posadzek 
Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne 
wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią 
one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy 







izolacyjnej. Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub 
poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości 
warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to 
drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być 
odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem 
antyadhezyjnym, który ułatwi ich późniejsze wyjęcie. 
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, 
co umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu 
listew można użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie 
na projektowaną wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim 
można uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, 
przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem 
mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas 
wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania 
zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą charakterystyczną 
urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy zachowuje ja 
niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-
25 l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć miedzy listwami i zawibrować 
styropianową, drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał 
ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje się z 
użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne 
podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. 
Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni 
ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnie 
zaprawy. Z reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy 
ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy 
prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak 
zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i 
skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu 
poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe 
punkty wysokościowe na ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na 
listwach, gdy można wejść na posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy 
powierzchnie. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po 
rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i pacą zacieramy dokładnie powierzchnie 
jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od panujących w danym 
pomieszczeniu warunków cieplnowilgotnościowych. Powierzchnia posadzki wymaga 
zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub 
drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. Delikatnie 
szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność kleju 
do posadzek. Powierzchnie zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie 
należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom 
pacy. Na skale przemysłową używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się 
wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a 
wręcz obniża własności użytkowe podłogi. Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym 
podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m 
i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i 
powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w 
posadzce powinny przechodzić przez cała jej grubość i być wypełnione np. taśma 
PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki 
lub podkładu należy utrzymywać należytą wilgotność powierzchni poprzez skraplanie 







wodą albo pokrycie warstwą folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę maksymalnej wytrzymałości. 
Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie 
dodatkowa warstwa posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. 
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu 
występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ 
rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą 
one przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub 
specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na 
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na 
polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto 
zasadę dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W 
podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast w 
posadzkach stanowi je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW 
przechodząca przez cały przekrój posadzki. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
 prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem 

przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia, 

 
6.4. Ocena wyników badań 







 Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STB wymagania. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej 
specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych warstw wyrównawczych pod posadzki z 
betonu 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową 
przeciwskurczową. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie 
niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy: 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i 

ponownie wykonać. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Odbiór podkładów i podłoży 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, 
w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
wykonywania robót 

 równości podkładu 
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością 
do 1 mm. 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 







 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
 prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 

 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie posadzki betonowej, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzki betonowej 
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką 
stalową, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 







 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność  

 PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie 
stopnia zmielenia . 

 PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały. 
 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu –
 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze 
 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur. 
 

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1645 j.t.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 

j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 







 Dokumentacja warsztatowa. 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków oraz gładzi. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie tynków cementowo-wapienny oraz gładzi gipsowych, w tym: 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 







 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoże - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na 
której ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 
Gładź szpachlowa – materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale 
wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych 
(plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). 
Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, 
kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest 
zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w 
przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz 
pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie 
estetycznego wyglądu elementom budynku. 
Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być 
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i 







sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania 
wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i 
miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy 
rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do 
wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z 
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary 
siatki konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów 
rusztowania służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć 
zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy lub 
dokumentów równoważnych. 

 Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według PN-
EN 197-1:2012E lub wg normy równoważnej. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 







otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
2.2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm równoważnych. 
Należy użyć wodę wodociągową z przyłącza na terenie obiektu. 
 
2.2.2 Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-EN 13139:2003 lub norm 
równoważnych, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek ograniczonych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.3. Gładź 
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów. Biała gipsowa gładź szpachlowa 
jest materiałem zaprojektowanym do ręcznego lub maszynowego wykonywania 
gładzi, na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na typowe 
podłoża budowlane, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, 
beton. 
Dane techniczne: 

 Przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: min. 0,25 N/mm2 
 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2 
 Wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2 
 Ciężar nasypowy: ok. 1000 kg/m3 
 Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

 
2.4. Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, średnia grubość: 15 
mm, powierzchnia: wygładzona. 
 
2.5. Tynk WTA 
Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podłoża. Do szybkiego i prostego 
nakładania ręcznie lub maszynowo. Zgodny z wymaganiami normy PN EN 998-1. 
Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA. 
Dane Techniczne 

 Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2 
 Zdolność zatrzymywania wody: 87% 
 Ilość porów powietrznych w świeżej zaprawie: 30 % objętościowo 
 Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ = 6 
 Porowatość: 55 % objętościowo 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 2,74 N/mm2. 
 Stosunek wytrzymałości: βd / βBz = 2,67 
 Gęstość świeżej zaprawy: 1,1 kg/dm3 

 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 







 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych lub dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca 
przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien dysponować następującym 
sprzętem: 

 mieszarki do zapraw, 
 agregatu tynkarskiego, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przenośnych zbiorników na wodę. 
 urządzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gładzi i szpachli, 
 wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadłem,  
 wiadro z elastycznego tworzywa,  
 narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia 

trapezowa),  
 urządzenie do mechanicznego szlifowania, papier ścierny lub siatka ścierna. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 







Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
normą BN-88/6731-08 lub normą równoważną. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 
lub pojemnikach stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty 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 poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne 
w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża 
pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje bezpośrednio na podstawie oględzin, 
próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć 
wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać 
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 

 równe, 
 nośne i mocne, 
 wystarczająco stabilne, 
 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 







 wolne od wykwitów, 
 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek 
oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez 
właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania 
lub zwilżania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią 
powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy 
twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest 
przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu 
miejscach czystą wodą. 
 
5.4. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 
tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny 
murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy 
układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy 
wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu 
obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to 
zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia 
szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonie wodę. Podłoża ceramiczne mogą przy 
niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości 
muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.5. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać właściwe doświadczenie, aby 
prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące 
podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 
poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. 
Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w 
momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub 
jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do 
wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie. 
 
Ciepłe warunki pogodowe. 







Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają 
decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, 
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków 
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym 
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania 
rys. 
 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 
tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 
wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już 
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są 
obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 
gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. 
Narzuconą. Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków 
konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać 
wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.  
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego 
stosować specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy 
poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 
rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy 
metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej 
obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające 
przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której 
dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów 
należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się 
cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą 
,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.6 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących 
faz: 
 
Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż 
długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 
wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 
 
Wykonanie obrzutki. 







Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 
mm na ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół 
cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
 
Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 10 mm, a gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 
pac w kształcie kątownika. 
 
Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i 
mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go 
wodą za pomocą pędzla. 
 
5.7 Wykonanie gładzi gipsowych 
5.7.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% 
wilgotności), nie zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych 
zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy 
odpowiednio wcześniej przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie 
wymagają gruntowania. 
W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta 
płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie bezbarwnego 
preparatu gruntującego. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować 
preparatem gruntującym. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi 
na opakowaniu.  
 
5.7.2 Sposób użycia 
Natrysk mechaniczny 
Wykonuje się prowadząc lance urządzenia w odległości ok. 1 m od podłoża, 
poziomymi, zachodzącymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny 
przekraczać 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wężownicę należy 
opróżnić i przepłukać czystą wodą. Bezpośrednio po natrysku powierzchnię należy 
wyrównać za pomocą stalowej pacy. 
 
Nakładanie ręczne 
Przy nakładaniu ręcznym masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą 
stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. 
W obu przypadkach, w razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy 
odczekać do związania i wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość warstwy 
wykańczającej nie powinna przekraczać 3 mm. Drobne nierówności można usunąć 
poprzez szlifowanie drobnym papierem lub siatką ścierną. Czas wysychania zależy 
od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas 
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 
zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. 
 







5.8 Tynk renowacyjny WTA 
5.8.1 Odpowiednie podłoża 
Wilgotny, obciążony solami mur na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, na 
których uprzednio położono obrzutkę tynkarską. Obrzutka musi być mocno związana 
(min. 24 godziny). 
 
5.8.2 Przygotowanie podłoża 
Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej granicy 
zawilgocenia lub wykwitu solnego. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare 
powłoki bitumiczne i inne substancje zmniejszające przyczepność. Kruszącą się 
zaprawę w spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. Odbity 
stary tynk zawierający sole natychmiast usunąć. Mur dokładnie oczyścić szczotką 
drucianą. 
Ostatecznie mur dokładnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub 
strumieniem sprężonego powietrza. Obrzutkę tynkarską nanieść metodą sieciową 
(na około 60% powierzchni) i pozostawić do wyschnięcia (min. 24 godz.). 
 
5.8.3 Przygotowanie materiału 
Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać odpowiednią ilość czystej, zimnej 
wody przeznaczonej na worek 20 kg (ok. 6 l), a następnie powoli wsypywać suchą 
zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym pracującym na 
niskich obrotach w czasie ok. 3 min, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej 
grudek masy. Pozostawić na krótki czas do dojrzenia. Po upływie tego czasu materiał 
można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością 
wody. Najbardziej odpowiednie są betoniarki przeciwbieżne. Należy najpierw wlać 
3/4 wody zarobowej, następnie wsypać suchą zaprawę. Podczas mieszania dodać 
pozostałą część wody. Czas mieszania ok. 3 min. Pozostawić na krótki czas po czym 
w razie konieczności rozcieńczyć, do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. 
Do maszynowej obróbki tynku można stosować agregaty tynkarskie wyposażone w 
dodatkowy napowietrzacz. Średnica węża podawczego 25 mm, wielkość dyszy 14 
mm. W przypadku stosowania betoniarek przeciwbieżnych należy uważać, aby nie 
spowodować nadmiernego przemieszania (napowietrzenia) zaprawy. 
Sposób nakładania 
Chłonne podłoża intensywnie zwilżyć. nakładać na odpowiednio związaną obrzutkę 
tynkarską, ręcznie lub przy użyciu agregatów tynkarskich, w jednym cyklu roboczym 
na grubości warstwy minimum 20 mm.  Nadmiar materiału sciągnąć łatą, a następnie 
lekko zaschnięty materiał odpowiednio zacierać lub fakturować. 
W przypadku nierówności podłoża wynikających z obrzutki tynkarskiej zaleca się 
położenie warstwy wyrównawczej z tynku renowacyjnego. Podczas procesu 
schnięcia tynku, w czasie pojawienia się matowo-wilgotnej powierzchni, należy ją 
równomiernie przeczesać w poziomie, za pomocą stalowego grzebienia. Po 
odpowiednim stwardnieniu nałożyć pozostałą warstwę tynku renowacyjnego. 
Układ warstw 
Wierzchnia warstwa tynku 
Tynk renowacyjny z technicznego punktu widzenia nie wymaga dodatkowej warstwy 
(powłoki) ochronnej. Jeżeli zachodzi konieczność stosowania dodatkowych powłok, 
to tynki lub farby nawierzchniowe nie mogą blokować (obciążać) swobodnej dyfuzji 
pary wodnej tynku renowacyjnego. W celu uzyskania gładkich powierzchni tynk 
renowacyjny można szpachlować szpachlą. W przypadku nakładania tynków 
mineralnych należy lekko twardniejący renowacyjny, równomiernie przeczesać w 
poziomie, za pomocą stalowego grzebienia. Tynki fakturowe: mineralne-lekkie, 







silikatowe (krzemianowe), silikonowe oraz farby mineralne: silikatowe, silikonowe, 
wapienne należy aplikować na wyschnięty tynk renowacyjny. Czas wysychania dla 
tynku renowacyjnego o grubości 2,0 cm wynosi minimum 14 dni. 
 
5.8.4 Zużycie 
Ok. 9 kg/m2/cm. 
Podana wartość zużycia jest orientacyjna, nie uwzględnia strat przy nakładaniu oraz 
strat związanych ze skurczem materiału. Należy uwzględnić także odchylenia 
uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki. 
 
5.8.5 Warunki obróbki 
Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie 
może być niższa niż +5°C. Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. Świeżą warstwę chronić przed deszczem 
oraz zbyt szybkim wysychaniem. 
Czas schnięcia 
W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% 
warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Chronić przed deszczem. 
Przedsięwziąć odpowiednie środki uniemożliwiające zbyt szybkie wysychanie 
położonej warstwy tynku. Tynk wysycha poprzez hydratację (uwodnienie) oraz w 
sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zaprawy. W związku z 
tym w chłodnych okresach roku i/oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 
schnięcia ulega wydłużeniu, w tym czasie sole mogą wnikać do całej warstwy tynku. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z Polskiej Normy lub z innej 
normy równoważnej. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynków, 
 wyglądu powierzchni tynków, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 







 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do 
eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku kat. IV 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 2m. 
 
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.5. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.6. Odbiór końcowy zakresu robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas odbioru należy sprawdzić: 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

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

 poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm 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., 







 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności i po ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do 
ponownego odbioru; 

 jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykonania, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umowy. 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot na własny koszt i 
wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 montaż rusztowań, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych 
 wykonanie tynków wewnętrznych 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 







 PN-EN 13279-1:2009P  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania 

 PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody 
badań. 

 PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
 PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady 

wykonywania i wymagania techniczne. 
 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 
 PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych – Część 1: Tynki zewnętrzne. 
 PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych na spoiwach organicznych. 
 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 

badań 
 PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 

na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania 
projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnętrz. 

 PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody 
badań. 

 PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i 
wymagania.  

 
10.1. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 
j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Dokumentacja warsztatowa. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 







Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin posadzek. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie okładzin posadzek w tym: 

 Wykonanie posadzki płytek gresowych 
 Wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej 
 Wykonanie posadzki z parkietu 
 Wykonanie cokolików. 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 
którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 
transportowe - ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 







 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być 
wykończona posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z 
nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych 
domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach 
remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, 
lastrykowe, terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a 
przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy 
tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 







cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa 
samopoziomujacą. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Płytki gresowe 
Płytki gresowe matowe o wymiarach 20x20 cm. 
 
2.2.1  Fuga  
Cementowa, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenie, łatwo zmywalna zaprawa 
fugowa do spoinowania chłonnych płytek porowatych i płytek z kamienia. Nadaje się 
również do spoinowania płytek słabo chłonnych. Gładka i delikatna powierzchnia 
fugi, jak również trwałość kolorów wpływają na estetyczny wygląd fugi. 
 
2.2.2 Zaprawa klejowa  
Elastyczna, cementowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek 
ceramicznych. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, 
usługowych, przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach 
operacyjnych, na podłogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnętrznych - 
balkony, tarasy i elewacje. 
 
2.3 Płytki kamienne granitowe 
Płyty kamienne granitowe gr. 3 cm o parametrach :  

 ciężar objętościowy 2,60-2,67 G/cm3 
 wytrzymałość na ściskanie 800-1400 kG/cm2 
 ścieralność na tarczy Boehmego – 0,16-0,25 cm 
 nasiąkliwość (wagowa) 0,30-0,40% 
 mrozoodporność - całkowita 







 
2.4 Parkiet 
Dębowy parkiet przemysłowy : gr. 15mm, szer. 20 mm, dł. 300 mm. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega 
akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia 
robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury 
powietrza i podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji  klejących, 







 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu 
robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób 
zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. 
Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. 
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien 
przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas 
schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i 
materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C 
i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie 
deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 
MPa. Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych 
elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo 
do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
 oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
 w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
 przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o 

głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 







składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 
Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem 
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 
pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
 
5.3. Wykonywanie posadzek z płytek gresowych 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który określa konstrukcje 
podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. 
Projekt  określa wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych 
oraz szczelin dylatacyjnych. 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W 
pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być 
niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały 
używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 
barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Płytki powinny być 
wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie 
bezpośrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. Do wypełnienia spoin można 
przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 
powinna być zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim 
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna 
być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia 
zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o 
określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
miedzy dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm 
na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej 
lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki. 
 
5.5. Montaż parkietu 
Do wykonywania podłogi można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych. 
Przed ułożeniem podłogi jej elementy powinny być składowane poziomo w 
zamkniętych paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej. 
Przy nierównych ścianach zaznaczyć i przyciąć pierwszy rząd desek. W 
pomieszczeniach o długości powyżej 12 m i szerokości powyżej 8 m oraz przy 
otworach drzwiowych należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne. Przy układaniu 
parkietu utrzymywać odległość od ściany ok. 10 mm za pomocą plastikowych lub 
drewnianych klinów. 
Klej należy nakładać w sposób ciągły na górną część pióra. Wyciśnięty na zewnątrz 
klej należy natychmiast usunąć. 







Kolejne rzędy desek układa się z przesunięciem około 40 cm. Deski dobijać należy 
do już ułożonych drewnianym dobijakiem. Każdy nowy rząd desek dociskać pasami 
ściągającymi. Ostatni rząd desek dociskać dobijakiem metalowym z zestawu 
montażowego Po około 24 godzinach suszenia, wyjąć kliny dystansowe i 
zamontować listwy podłogowe drewniane wysokości 10 cm. Listwy cokołowe 
powinny być łączone na długości oraz w narożach przez ścięcie końców pod kątem 
450, a w narożach wypukłych pod kątem 1350 (lub odpowiednio do załamania 
ściany). Listwę przyścienną zamontować wkrętami do drewna Æ3/35 mm w 
odstępach co 15 cm. Miejsca przycinania desek i listew należy oszlifować i 
polakierować. Listwy powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzek, szczeliny na 
stykach nie powinny przekraczać 1 mm. Po wykonaniu listew podłoga parkietowa jest 
już gotowa do eksploatacji. 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja 
konstrukcji podłogi i posadzce parkietowej. 
Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem. 
Do układania posadzki metoda przyklejania deszczułki powinny być łączone na 
wpust i własne pióro lub deszczułki łączone na wpust i obce pióro. Wkładki obcego 
pióra powinny występować na co najmniej ¾ jego długości. Posadzka parkietowa 
powinna być ułożona szczelnie. 
Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma. 
 cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę. 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny 

poziomej nie powinno być większe ni_ 2 mm/m na całej długości pomieszczenia. 
 powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. 
 dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa ni_ 

0,4 mm. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie 
dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe ni_ 2 
mm oraz w liczbie nie większej ni_ 2 na całej długości łaty. 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe ni_ 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej 
długości. Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na 
powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem 
ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa 
podłogowa przyścienna powinna być polakierowana lakierem podkładowym i 
nawierzchniowym według 
instrukcji producenta. 
 
Lakierowanie 
Po przyklejeniu klepek wykonać szlifowanie zgrubne papierem ściernym o granulacji 
24, 36, 60. Szlifowanie końcowe papierem ściernym o granulacji 120 oraz 
polerowanie papierem o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana podłogę nałożyć 
lakier podkładowy, ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowić powierzchnię 
szlifierką i nałożyć pierwszą warstwę lakieru nawierzchniowego. Ponownie zmatowić 
powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 
godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe 
lakierem nawierzchniowym. 
 
 
 







 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1 Kontrola jakości robót przy wykonywaniu posadzek gresowych 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania 
posadzek należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
 jednolitość barwy, 
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 
 prawidłowość zachowania wymiarów. 
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 

dokładnością do 1 mm. 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 

przekraczać 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 

klejącej. 
 
Płytki gresowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
 odpornością termiczną, 
 mrozoodpornością. 

 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
 grubość płytek ±5%, 
 prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
 prostopadłość ±0,6%, 
 wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne), 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 







 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),, 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny posadzki z płytek gresowych 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny posadzek z płyt kamiennych 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki z parkietu 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
 podczas układania podkładu, 
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych 

odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub 
szerokości, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
 ocenę wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie 

może być większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 

2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 







 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w Dzienniku Budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek gresowych, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie 
nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie 

 Przecięcie i dopasowanie płytek. 
 Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 
 Wymierzenie punktów wysokościowych. 
 Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 
 Ułożenie płytek. 
 Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
 Spoinowanie płytek. 
 Pielęgnacja robót objętych STB 
 Oczyszczenie i zmycie posadzki. 
 Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzek z płytek ceramicznych 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która  
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 
 pielęgnacja robót objętych STB 







 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania cokolików 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładzin posadzek z płyt kamiennych, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 przygotowanie masy klejowej. 
 przycięcie i dopasowanie płyt 
 klejenie płyt z marmuru   
 ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania okładziny płyt 

marmurowych znajdujących się na rysunkach w PW. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] ułożenia posadzki parkietowej, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 ułożenie posadzki parkietowej, 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 14411:2013-04EPłytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 
charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie. 

 PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 

 PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie 
próbek i warunki odbioru 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości  otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej 

 PN-EN ISO 10545-6:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne - Część 8: Oznaczanie 
cieplnej rozszerzalności liniowej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności 
chemicznej 







 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności chemicznej 

 PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie. 

 PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – 
Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie według BCA. 

 PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – 
Część 8: Oznaczanie przyczepności. 

 PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu) – Wymagania - 
zmiany 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- 
Materiały - Właściwości i wymagania dotyczące mechanicznych i 
elektrycznych właściwości użytkowych. 

 PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe 
mechaniczne i elektryczne. 

 Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów. 
 

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1645 j.t.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych, w tym: 

 Pokrycia dachowe dachówką ceramiczną, 
 Obróbki blacharskie 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci 
wraz z oznaczeniem 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych 
sieci, dróg, placów i chodników 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i 

odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z opłatą. 







 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 
oś przekracza obowiązujące przepisy 

 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 







2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe 
lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 
pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
 
2.2. Pokrycie blachą płaską 
Blacha cynkowo- tytanowa gr 0,7mm 
 
2.3. Obróbki blacharskie 
Blacha cynkowo- tytanowa gr 0,7mm 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 







Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej 
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 
ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do placu budowy.  
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  







 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Krycie dachu dachówką 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Podkład: 

 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między 
powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 
łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

 Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z 

elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 
 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 
 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i 

szczegółowych dotyczących podkładu. 
 Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania 

obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 
 Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach 
rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z 
możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony 
okapu. 

 Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur 
przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie 
dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. 
Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie 
nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

 Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce 
okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym 
pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o 
szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być 
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. 

 Krycie w koronkę charakteryzuje się tym, że na jednej łacie leżą dwa rzędy 
dachówek: warstwa spodnia i kryjąca. 

 
 

 
 
 







 
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1Łaty 

 Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach. 

 Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
 Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania 

do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z 
wierzchem łaty okapowej. 

 Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania 
gąsiorów. 

 Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być 
przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski 
łączone na styk  

 Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 
5.2.2 Dachówki 

 Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu 
dachówek 

 Należy stosować się do wymagań ogólnych 
 Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne 

odchyłki wynoszą 0,5 cm. 
 Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości 

zgodnej z typem dachówki. 
 W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających 

wiatrów ( zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana 
drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ 
ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach 
co 5 dachówkę należy mocować. 

 Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     
PN-71/B-10241  

5.2.3 Wiatroizolacja  
 Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  
 Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek 

do krokwi.  
 Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
 Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 







- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli 
wszystkich atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych 
niniejszym działem.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania pokryć dachowych dachówką ceramiczną 
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obróbek blacharskich 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SSTB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru,. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 
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 dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i ST. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania 
ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) wykonania pokryć dachowych dachówką ceramiczną, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 







 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce 
wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, 
 Koszt tymczasowych konstrukcji montażowych 
 wykonania pokryć dachowych dachówką ceramiczną 
 wykonanie elementów wykończeniowych z blachy 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych 

protokołów, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących 

własnością Wykonawcy. 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) wykonania obróbek blacharskich, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce 

wbudowania, 
 przygotowanie podłoża, 
 Koszt tymczasowych konstrukcji montażowych 
 wykonania obróbek blacharskich, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących 

własnością Wykonawcy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi 
normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych 
standardów) w tym: 
 
10.1. Normy 

 PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. 

 PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 10056-1:2000P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

 PN-EN 10056-2:1998P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

 PN-ISO 1891:1999P Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
 PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do 

połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne. 
 PN-EN 1179:2005P Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny 
 PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna płaskich 

wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
 PN-EN 354:2012P Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 

wysokości – Linki bezpieczeństwa. 
 PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, 

szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 







 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno. 
 PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 
 PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1). 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
j.t.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
 
Nie wymienienie 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 u:ywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin elewacyjnych. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie okładzin elewacyjnych  w tym : 

 Docieplenie ścian elewacji 
 Wykonanie nowych ( odtworzenie ) tynków elewacji  
 Malowanie tynków zewnętrznych elewacji farbami silikatowymi laserunkowymi 
 Żaluzji drewnianych 
 Znaku na elewacji 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 







utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 







 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na 
budynku, stosowanych materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, 
elementów konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych 
widocznych elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i 
zaakceptowane przez Zamawiającego i Głównego Projektanta. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Elewacje tynkowane 
2.2.1 Tynk mineralny gładki  
Właściwości: 

 uziarnienie:1,5mm 
 powierzchnia tynku: baranek 
 kolorystyka według PW 

 
2.2.2 Farba silikatowa zewnętrzna 
Gotowa do użycia, paroprzepuszalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o 
podwyższonej odporności na zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków.  
Cechy: 

 Ciężar właściwy:1,2–1,3g/cm3  
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd< 0,01m  
 Odporność pigmentu na działanie światła: B1 

 
2.2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  
Siatka z włókna szklanego, należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu docieplenia o wymiarach oczek ok. 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek 
siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 
1500N/5cm. 
 
2.2.4. Zaprawa klejowa  
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o 
dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać aprobatę techniczną lub 
dokument równoważny. Musi być zgodna z przyjętym systemem. 
 
2.2.5 Izolacja termiczna 
Materiał wyspecyfikowano w STB 2.8 „Izolacje termiczne”. 







2.2.6 Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, 
cegły lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie 
może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, 
użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub 
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.  
Łączniki  fi10mm z plastikowym kołnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem 
stalowym. 
 
2.3 Żaluzje drewniane 
Żaluzje drewniane, drewno-świerk syberyjski wym. 2,5x30cm, zabezpieczone do 
NRO i  przeciw korozji biologicznej, impregnowane przeciwwilgociowo  impregnatem 
w kolorze zbliżonym koloru konstrukcji dachu, na własnej podkonstrukcji z rur 
kwadratowych 8x8cm. 
 
2.4. Tynk WTA 
Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podłoża. Do szybkiego i prostego 
nakładania ręcznie lub maszynowo. Zgodny z wymaganiami normy PN EN 998-1. 
Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA. 
Dane Techniczne 

 Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2 
 Zdolność zatrzymywania wody: 87% 
 Ilość porów powietrznych w świeżej zaprawie: 30 % objętościowo 
 Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ = 6 
 Porowatość: 55 % objętościowo 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 2,74 N/mm2. 
 Stosunek wytrzymałości: βd / βBz = 2,67 
 Gęstość świeżej zaprawy: 1,1 kg/dm3 

 
2.5. Znak na elewacji 
Logo na elewacji z desek gr 2,5cm, świerk syberyjski zabezpieczony ppoż i korozji 
biologicznej. Kształt koła o średnicy 4,1m 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 







Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Tynk cienkowarstwowy przechowywać, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić 
przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 
Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi 
robót i przyjętej technologii wykonania np. : 

 mieszarka do zapraw 
 pędzle , wałki 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
 rusztowania , drabiny 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być 
one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 







Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Zasady prowadzenia robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób 
umożliwiający prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż 
rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby przeszkolone w tym 
zakresie. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 
zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów 
ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
 
5.1.1 Przygotowanie podłoża 
Tynki 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 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. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
 
5.1.2 Wykonywanie tynków 
 
Tynki cienkowarstwowe – zasady ogólne 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką 
mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych.. 

 W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję 
materiału poprzez ponowne wymieszanie. 

 Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą 
trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, 
płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od 
kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 
pochodzące od zawartego w tynku ziarna.  

 Nie skrapiać tynku wodą.  
 Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
 Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki 

tynku można usunąć mechanicznie. 
 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 







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

 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. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 
5.1.3 Malowanie farbą silikatową 
Przygotowanie podłoża  

 powłoki „kredujące się" lub piaszczące oraz warstwę spieczoną usuwać 
mechanicznie, względnie wzmocnić silikonowym podkładem wgłębnym,  

 pozostałości oleju szalunkowego na betonie: usuwać strumieniem gorącej 
pary wodnej lub dostępnymi w handlu środkami do usuwania oleju,  

 powierzchnie zabrudzone i/lub porośnięte algami usuwać mechanicznie, 
strumieniem gorącej pary wodnej lub środkiem specjalnym (środkiem do 
usuwania alg),  

 powłoki mineralne, źle trzymające się, zwietrzałe usuwać mechanicznie,  
 wykwity usuwać mechanicznie, uwzględnić specjalne środki renowacyjne,  
 powierzchnie uszkodzone, popękane naprawiać odpowiednio dobranymi 

szpachlówkami, 
Nanoszenie 
Budowa powłoki malarskiej:  
podłoże słabo chłonące:  

 1 x farba rozcieńczona z wodą w stosunku 5:1 (5 części farby : 1 część wody)  
 1 x farba nierozcieńczona  
 podłoże silnie chłonące:  
 1 x podkład wgłębny  
 1 - 2 x farba nierozcieńczona  

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. 
Nie stosować  żadnych dodatków.  
Gruntowanie:  
Farbą silikatową z max. 20% dodatkiem wody, gruntować całą powierzchnię (po 
zagruntowaniu odczekać min. 12 godz.). Podłoże silnie chłonące gruntować 
podkładem wgłębnym  (po zagruntowaniu odczekać 24 godz.).   
Powłoka końcowa:  
Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1 - 2-krotnie farbę 
silikatową. Przy dwukrotnym malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym 
malowaniem. Farbę silikatową można  nanosić wałkiem lub pędzlem lub przez 
natrysk. Farbę nanosić równomiernie i bez przerw.  
Nie nanosić w temp. poniżej +5°C (temp. powietrza, materiału, podłoża), 
bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu lub przy silnym wietrze, względnie osłonić 
odpowiednio elewację. Minimalna temperatura powinna być zachowana również 
przez min. 12 godzin od malowania. 
 







5.3 Montaż żaluzji drewnianych 
Żaluzje drewniane należy montować zgodnie z Projektem Wykonawczym. Mocować 
do podkonstrukcji stalowej. Sprawdzenie mocowań oraz obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych w zakresie nadzoru autorskiego oraz rozwiązań warsztatowych 
Wykonawcy. 
 
5.4 Tynk renowacyjny WTA 
5.4.1 Odpowiednie podłoża 
Wilgotny, obciążony solami mur na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, na 
których uprzednio położono obrzutkę tynkarską. Obrzutka musi być mocno związana 
(min. 24 godziny). 
 
5.4.2 Przygotowanie podłoża 
Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej granicy 
zawilgocenia lub wykwitu solnego. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare 
powłoki bitumiczne i inne substancje zmniejszające przyczepność. Kruszącą się 
zaprawę w spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. Odbity 
stary tynk zawierający sole natychmiast usunąć. Mur dokładnie oczyścić szczotką 
drucianą. 
Ostatecznie mur dokładnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub 
strumieniem sprężonego powietrza. Obrzutkę tynkarską nanieść metodą sieciową 
(na około 60% powierzchni) i pozostawić do wyschnięcia (min. 24 godz.). 
 
5.4.3 Przygotowanie materiału 
Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać odpowiednią ilość czystej, zimnej 
wody przeznaczonej na worek 20 kg (ok. 6 l), a następnie powoli wsypywać suchą 
zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym pracującym na 
niskich obrotach w czasie ok. 3 min, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej 
grudek masy. Pozostawić na krótki czas do dojrzenia. Po upływie tego czasu materiał 
można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością 
wody. Najbardziej odpowiednie są betoniarki przeciwbieżne. Należy najpierw wlać 
3/4 wody zarobowej, następnie wsypać suchą zaprawę. Podczas mieszania dodać 
pozostałą część wody. Czas mieszania ok. 3 min. Pozostawić na krótki czas po czym 
w razie konieczności rozcieńczyć, do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. 
Do maszynowej obróbki tynku można stosować agregaty tynkarskie wyposażone w 
dodatkowy napowietrzacz. Średnica węża podawczego 25 mm, wielkość dyszy 14 
mm. W przypadku stosowania betoniarek przeciwbieżnych należy uważać, aby nie 
spowodować nadmiernego przemieszania (napowietrzenia) zaprawy. 
Sposób nakładania 
Chłonne podłoża intensywnie zwilżyć. nakładać na odpowiednio związaną obrzutkę 
tynkarską, ręcznie lub przy użyciu agregatów tynkarskich, w jednym cyklu roboczym 
na grubości warstwy minimum 20 mm.  Nadmiar materiału sciągnąć łatą, a następnie 
lekko zaschnięty materiał odpowiednio zacierać lub fakturować. 
W przypadku nierówności podłoża wynikających z obrzutki tynkarskiej zaleca się 
położenie warstwy wyrównawczej z tynku renowacyjnego. Podczas procesu 
schnięcia tynku, w czasie pojawienia się matowo-wilgotnej powierzchni, należy ją 
równomiernie przeczesać w poziomie, za pomocą stalowego grzebienia. Po 
odpowiednim stwardnieniu nałożyć pozostałą warstwę tynku renowacyjnego. 
Układ warstw 
Wierzchnia warstwa tynku 







Tynk renowacyjny z technicznego punktu widzenia nie wymaga dodatkowej warstwy 
(powłoki) ochronnej. Jeżeli zachodzi konieczność stosowania dodatkowych powłok, 
to tynki lub farby nawierzchniowe nie mogą blokować (obciążać) swobodnej dyfuzji 
pary wodnej tynku renowacyjnego. W celu uzyskania gładkich powierzchni tynk 
renowacyjny można szpachlować szpachlą. W przypadku nakładania tynków 
mineralnych należy lekko twardniejący renowacyjny, równomiernie przeczesać w 
poziomie, za pomocą stalowego grzebienia. Tynki fakturowe: mineralne-lekkie, 
silikatowe (krzemianowe), silikonowe oraz farby mineralne: silikatowe, silikonowe, 
wapienne należy aplikować na wyschnięty tynk renowacyjny. Czas wysychania dla 
tynku renowacyjnego o grubości 2,0 cm wynosi minimum 14 dni. 
 
5.4.4 Zużycie 
Ok. 9 kg/m2/cm. 
Podana wartość zużycia jest orientacyjna, nie uwzględnia strat przy nakładaniu oraz 
strat związanych ze skurczem materiału. Należy uwzględnić także odchylenia 
uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki. 
 
5.4.5 Warunki obróbki 
Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie 
może być niższa niż +5°C. Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. Świeżą warstwę chronić przed deszczem 
oraz zbyt szybkim wysychaniem. 
Czas schnięcia 
W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% 
warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Chronić przed deszczem. 
Przedsięwziąć odpowiednie środki uniemożliwiające zbyt szybkie wysychanie 
położonej warstwy tynku. Tynk wysycha poprzez hydratację (uwodnienie) oraz w 
sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zaprawy. W związku z 
tym w chłodnych okresach roku i/oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 
schnięcia ulega wydłużeniu, w tym czasie sole mogą wnikać do całej warstwy tynku. 
 
5.5 Prace konserwatorskie 
Integralną częścią projektu jest załączony ,,Program Prac Konserwatorskich 
Dotyczący Wielkiej i Małej Stajni w Jeleniej Górze –Sobieszowie przy ulicy Cieplickiej 
196, Karkonoskiej 3-4 etap II’’ autorstwa  mgr Katarzyny Michalak z lipca 2016.  
Prace rekonstrukcyjno-renowacyjne mają za zadanie przywrócić Budynkowi  Małej 
Stajni zatracone we fragmentach proporcje i wystrój zewnętrzny. Po usunięciu 
późniejszych, destrukcyjnie wpływających na formę dodatkowych otworów okiennych 
i drzwiowych oraz niezbędnych pracach rozbiórkowych  należy odrestaurować i 
zrekonstruować wystój elewacji w nawiązaniu do elewacji spichlerza. 
 
5.5.1.Odtworzenie tynku elewacyjnego. 
Po usunięciu w całości tynku mur należy odpylić, zdezynfekować a ewentualne, 
miejscowe luźne fragmenty lub głębsze uszkodzenia przemurować, naprawić, 
wzmocnić.  
W strefach widocznych uszkodzeń muru powstałych na skutek zawilgocenia i 
wysoleń, należy spoiny muru oczyścić z zaprawy na głębokość 10-15mm (strefa 
najbardziej obfitego odkładania produktów krystalizacji w procesie transportu wilgoci 
z podciągania kapilarnego).  
W miejscach, w których na wierzchu stwierdzono objawy występowania 
mikroorganizmów, po skuciu porażonego tynku (z uwzględnieniem powiększenia 







zakresu skucia o margines około 50cm) należy starannie oczyścić cegłę w strefach 
występowania grzybni (szczotkowanie), a fugę w miarę możliwości usunąć na 
głębokość 10-15mm. Następnie obficie nasycić podłoże preparatem dezynfekującym 
zgodnie z technologią producenta. W przypadku występowania na elewacjach 
tynków oryginalnych poddać je konserwacji zgodnie z programem prac 
konserwatorskich. 
Do tynkowania elewacji należy użyć zapraw wapiennych modelując w nich cofnięte 
względem lica tynku opaski okienne czy wystający profil okalający naroża i 
zwieńczenie elewacji.  
 
5.5.2. Tynki cokołu. 
Tynki przyziemia należy skuć w całości, do poziomu przekraczającego o min. 50cm 
widoczne obecnie objawy niszczenia . Po skuciu tynku, mur należy odpylić, a 
ewentualne luźne fragmenty przemurować. Spoiny muru oczyścić z zaprawy na 
głębokość 10-20mm. Ewentualne miejsca dotknięte korozją biologiczną (tam gdzie 
wcześniej zaobserwowano grzyb lub pleśń) należy nasączyć preparatem 
dezynfekującym. Ewentualne większe nierówności można uzupełnić miejscowo 
tradycyjnym narzutem cementowo-wapiennym. Spoiny opróżnione ze starej zaprawy 
należy wypełnić zaprawą tynku renowacyjnego – warstwą o grubości zadanej przez 
technologię użytego tynku. Wykonać nowe tynki WTA i wykończyć jak ściany 
elewacji.   
 
5.5.3. Elementy detalu architektonicznego 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i zgodnie ze sztuką konserwacji zabytków 
wszystkie detale wystroju zewnętrznego elewacji należy wykonać metodami 
tradycyjnymi w warsztatach sztukatorskich i na budowie posługując się historycznymi 
metodami wykonywania sztukaterii na elewacjach. Poszczególne elementy detalu 
powinny być  wykonywane w warunkach warsztatowych, na bazie zachowanych 
oryginalnych detali. Podłoże pod wykonane elementy musi być równe, czyste i wolne 
od pyłu. W razie zbyt wysokiej nasiąkliwości podłoże należy zagruntować. Elementy 
gzymsów wykonywać jako tzw. ‘’ciągnięte z ręki’’ na podkonstrukcji. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

 Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

 Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 







 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 docieplenia ścian  
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonana nowych ( odtworzenie ) tynków elewacji 
Jednostką obmiarową jest 1m2 malowanie tynków zewnętrznych elewacji farbami 
silikatowymi laserunkowymi 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania i montażu żaluzji drewnianych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do 
eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
 czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
 połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
montażowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

 W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
 W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 

Odchylenie od linii prostej powierzchni ściany 5mm, nie więcej niż 20mm na długości 
10m. 







 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. Kontroli podlega: 

 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
 Zgodność z wymogami producenta systemu; 
 Sprawdzenie poprawności systemowej. 
 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, 

aprobaty) 
 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementów 

kamiennych roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności płyt kamiennych do podłoża. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania docieplenia ścian, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie izolacji termicznej – zgodnie z pkt 9 STB 2.8  
 tynk mineralny cienkowarstwowy 
  malowanie farbą silikatową  
 odtworzenie detali arch.  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania elewacji tynkowej 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania nowych ( odtworzenie ) tynków elewacji - 
wapiennych z dodatkiem 
trasu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 







 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 Wykonanie nowych ( odtworzenie ) tynków elewacji - wapiennych  
 wykonanie tynku podkładowego renowacyjnego WTA 
 poddanie zabiegom i odrestaurować tynków  
 odtworzenie detali arch. ( gzymsy, profile ciągnione, opaski i sztuketrie )  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania elewacji tynkowej 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania tynków zewnętrznych elewacji farbami 
silikatowymi laserunkowymi, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 Malowanie tynków zewnętrznych elewacji farbami silikatowymi laserunkowymi 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania elewacji tynkowej 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] dostawy i montażu żaluzji drewnianych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
 montażu żaluzji drewnianych na podkonstrukcji systemowej 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do montażu żaluzji drewnianych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 







wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
 PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych - Część 1: Tynki zewnętrzne 
 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną - Specyfikacja 
 PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne 
 PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności 

wymiarowej - Zasady i terminologia 
 PN ISO 2444:1999P - Złącza w budynku. Terminologia 
 PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 

oceny i określania 
 PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 

przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 
 PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie – Procedury doboru 

wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań. 
 PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie – Metoda przewidywania 

odchyłek montażowych i ustalania tolerancji. 
 PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane – Tolerancje w budownictwie –

 Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
 PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 1. 

 PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej). 

 PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

 PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda 
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony 
zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji 

 PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 
wysokości -- Linki bezpieczeństwa 

 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 
 PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych 
 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 

 
 

10.2. Przepisy związane 







 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 

j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Dokumentacja warsztatowa. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie rozwiązań i 
elementów wymienionych w punkcie 1.1, w tym: 

 Prace murarskie; 
 Wykonanie dylatacji 
 Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień  
 Prace uszczelniające 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 
którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 
transportowe - ręcznie 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 







utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku 
ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony 
do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej 
zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 
element murowy. 







Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i 
innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą 
się na: murarskie, tynkarskie  specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 
murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w 
murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, 
nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji 
murowych – materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego 
rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na 
zawilgocenie rozróżnia się pięć klas środowiska zgodnie z PN-B-03002. Dopuszcza 
się określanie klas środowiska przy użyciu innych norm równoważnych : 

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

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

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

częściowo w wodzie 
 morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 

powietrzu nasyconym solą, 
 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem 
wody uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, 
którą producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu 
produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia 
arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – 
wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości 
równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno 
wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania 
zostały podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze 
względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej 
receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia 
ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 
50% przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy 
rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie 
uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami 
elementów murowych. 







Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie 
murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów 
konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz 
uzupełniającą, wykonywaną na miejscu wbudowania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2 Bloczki betonowe M6 
Drobnowymiarowy materiał budowlany, wytwarzane są z betonu zwykłego. Bloczki 
betonowe produkowane są w różnych wymiarach.  Cechy: 

 Wytrzymałość średnia na ściskanie: 15 MPa 
 Wymiar - 25x25x12 

 
2.2 Bloczki silkatowe 
Do wykonania ścian murowanych z bloczków silikatowych wykorzystano następujące 
materiały: 

 Standardowe bloczki silikatowe, grubości 24cm, 18cm, 12cm, 8cm wysokość 
standardowa 19,8cm 

 Do budowy należy stosować materiały wysuszone, w których już wystąpił 
skurcz. 

 Odporność ogniowa: zapewniająca stałą charakterystykę bloczków ze 
względu na odporność ogniową; 

Preferowane murowanie zaprawą klejową na cienkie spoiny poziome i połączenia na 
wpust - pionowe, w dopuszczalnym przypadku murowania na spoinę zwykłą (na 
bazie cementu) należy uwzględnić konieczność wykonania spoiny jako widocznej z 
uwagi na wiele przypadków braku dalszego wykończenia ściany. Zaprawa wg PN-EN 







998-2:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 
lub wg normy równoważnej. Minimalna klasa zaprawy M15.   
 
2.3 Zaprawa do murowania na spoinę zwykłą  

 skład: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.  
 Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance 

powinien wynosić: 3/2/14 lub zgodnie z normą PN-B-14501:1990 lub 
równoważną.  

 Minimalna wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa w ciągu 28 dni.  
 Minimalna retencja wody: 75%.  
 Woda: czysta i wolna od oleju, związków alkalicznych, materii organicznej i 

innych szkodliwych materiałów.  
 Maksymalna zawartość powietrza:14%. 

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy 
i łączniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, 
oraz spełniające wymagania Normy PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki lub 
normy równoważnej. 
 
2.4 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie 
lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonać w węźle betoniarskim na 
budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład 
zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.5. Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne płyty granitowe gr. 3 cm. 
 
2.6 Cegła pełna 
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy Polskiej 
Normy. 
Dane techniczne: 
Klasa 15, 

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
 Masa: ok. 4,0-4,5 kg 
 Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 







 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i 

odmrażania 
 
2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

 
2.8 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód 
opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według 
rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w 
sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy 
murowe należy przechowywać: w jednostkach ładunkowych, luzem w stosach 
(słupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej 
+35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach 
otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 







 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie, urządzenia do 
przygotowania zaprawy, wyciąg. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach 
oferowanej ceny wszelkiego sprzętu, rusztowań i wszelkich materiałów wymaganych 
w celu prowadzenia robót. 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 







Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to: 

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
elementów murowych i  grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden 
element konstrukcyjny, 

 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być 

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

wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta 
wyrobu, 

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i 
filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest 
niedopuszczalne, 

 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
 w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
 w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

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

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

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

 
5.2. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o 
wytrzymałości nie niższej niż 5N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub 
wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione 
w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być 
połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W 
budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz 
osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. 
Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą 
kotew stalowych. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie 
cegły nie przekracza 10 cm. Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie 
konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji projektowej. Gzymsy mogą być również 







murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach 
powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002:2007 lub z normą równoważną. 
 
5.5. Wymagania jakościowe robót murowych 
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
 
5.5.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

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

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

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

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

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

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

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 

 szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
 wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
 

5.5.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, 
dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie 
powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny 
powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach 
zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż 
grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, 
spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach 
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy 
powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na 
głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 







 
6.1. Elementy murowe  
6.1.1. Badania kontrolne  

 Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
 Kształtu i wymiarów 
 Uszkodzeń 
 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
 Średniej wytrzymałości na ściskanie 
 Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od 
odbioru partii wyrobów. 
 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
 

 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą 
szablonu i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. Kształt – wg Polskiej 
Normy lub norm równoważnych. 
 
6.2. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 

 nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
 kod producenta  
 nazwę wyrobu  
 datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
 termin przydatności do stosowania  
 masę netto 
 proporcje mieszania z wodą  







 symbol aprobaty technicznej 
 oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej 

mieszanki. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 ściany murowanej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 
Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 

 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
 Zgodność z wymogami producenta systemu; 
 Sprawdzenie poprawności systemowej. 

 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, 
aprobaty) 

 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

 W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
 W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
 Odchylenie od linii prostej powierzchni 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych. 
 







8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 murowanie ścian, 
 wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
 zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
 zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 413-1:2011E Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

 PN-EN 459-1:2012  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności. 

 PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: 
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: 
Zaprawa murarska. 

 PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu 
budowy. 







 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 2: Nadproża. 

 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji 
murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 

 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: 
Zaprawa tynkarska. 

 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: 
Zaprawa murarska. 

 PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -
- Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -
- Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, 
poz. 1386 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, 
poz. 1386) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 118 poz. 1263). 

 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów ślusarskich.  
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu :  

 dostawa i montaż parapetów z blachy 
 wykonanie podłogi podniesionej 
 dostawa i montaż rynien i rur spustowych 
 dostawa i montaż ław i stopni kominiarskich 
 dostawa i montaż wyposażenia łazienek 
 dostawa i montaż blatów umywalkowych 
 dostawa i montaż pochwytów 
 dostawa i montaż balustrad 
 dostawa i montaż odbojnic 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe – ręcznie, 
 utrzymanie urządzeń placu budowy, 
 pomiary do rozliczenia robót, 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
 utrzymanie drobnych narzędzi, 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 







nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 







 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe 
lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Dostawa i montaż rynien i rur spustowych 
Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm. 
Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 
1179:2005 gatunek Z1, o zawartości min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się 
tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilości do 
0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze 
lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom PN-EN 988:1998. 
 
2.3 Dostawa i montaż ław i stopni kominiarskich 
Ławy i stopnie kominiarskie z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane proszkowo w 
kolorze dachówki 
 
2.4 Dostawa i montaż parapetów z blachy 
Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm. 
Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 
1179:2005 gatunek Z1, o zawartości min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się 
tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilości do 
0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze 
lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom PN-EN 988:1998. 
 
2.5 Wyposażenie WC 
2.5.1 Dozownik na ręczniki czarny, wym. 403x335x216mm  (firma Katrin System 
92025 lub równoważna), czarny z przeźroczystymi bokami z zamkiem otwieranym na 
kluczyk uniwersalny do wszystkich dozowników  
 
2.5.2 Dozownik na papier toaletowy czarny , wym. 403x335x216mm  (firma Katrin 
System 104605 lub równoważna), czarny z przeźroczystymi bokami z zamkiem 
otwieranym na kluczyk uniwersalny do wszystkich dozowników  
 
 
2.5.3 Dozownik do mydła czarny, wym. 204x100x130mm (firma Katrin System 92186 
lub równoważna), czarny z przeźroczystymi bokami z zmkiem otwieranym na kluczyk 
uniwersalny do wszystkich dozowników 







 
2.5.4 Pojemniki na odpady z pokrywą - czarne (Katrin System 92285 lub 
równoważne)-   na 50 l 
 
2.5.5 Pochwyt ścienny prosty, uchylny, l= 700mm ze stali nierdzewnej, gładkiej 
 
2.5.6 Pochwyt ścienny prosty 
 
2.6. Blaty umywalkowe 
Blat umywalkowy z granitu polerowanego gr 5cm z otworem na umywalkę na ruszcie 
stalowym. 
 
2.7. Balustrady 
Pochwyt z rury stalowej fi 30mm, malowane farbą strukturalną z miką. 
 
2.8. Pochwyty 
Pochwyt z rury stalowej fi 30mm, malowane farbą strukturalną z miką. 
 
2.9.Odbojnice fasad 
Odbojnice fasad z rury stalowej fi30/4mm, malowane farbą strukturalną z miką. 

 
2.10 Wycieraczki 
Systemowe o profilu aluminiowym z gumowymi wkładami czyszczącymi i wkładami 
szczotkowymi osuszającymi. Grubość całkowita  wycieraczki 22mm. Wymiary 
gabarytowe podano na rysunku.  
 
2.11. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

 
2.12 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 







 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

25. liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową, 

26. wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, 

27. wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, 

28. utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych można wykonywać dowolnymi środkami transportu w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna być 
transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą 
folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy: 

29. przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ 
powietrza, 

30. przekroczenia punktu rosy, 
31. składowania na wilgotnym podłożu, 
32. transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
33. zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.2. Wyposażenie łazienek 
Elementy wyposażenia łazienek powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty 
dopuszczalności stosowania lub dokumenty równoważne. Elementy wyposażenia 
łązienek należy usytuować zgodnie z Projektem Wykonawczym. Montować zgodnie z 
instrukcją montażu producenta. 
 
5.3 Prace montażowe obróbek i rynien 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz 
dokumentacja projektową. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej 







porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 
W celu wykonania trwałego i wysokiej jakości szwu lutowniczego przy produktach z 
blachy tytan-cynk, zaleca się następujące postępowanie: 

 wykonanie zakładki części metalowych 10 mm ÷ 15 mm, 
 zwilżenie strefy lutowanej płynem lutowniczym, 
 lutownica (> 350 gr.) - sprawdzić wymaganą temperaturę lutowania na 

salmiaku (niewielkie dymienie), 
 lutować prowadząc lutownicę wolno i równomiernie, nanosząc jednocześnie 

cynę lutowniczą (stop S-Sn40-Pb60, wg normy DIN En 29453 lub 
równoważnej, bez antymonu (Sb)), 

Ważne: zadbać o odpowiednią temperaturę w strefie lutowania - możliwa do 
skontrolowania na podstawie pełnopowierzchniowego, widocznego rozpływania się 
cyny w strefie lutowania. 

 po zakończeniu prac należy wyczyścić spoinę lutowaną wilgotną ścierką z 
pozostałości płynu lutowniczego, 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
Obróbki kominów - wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocować izokliny. 
Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na 
komin i połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin, ale o szer. 20 cm musi być 
wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakończyć na 
powierzchni komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
 
5.2 Montaż pochwytów , balustrad 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami 

przy montażu 
 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
 wykonanie otworów kotwiących 
 montaż i kotwienie balustrady 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
 Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów 

podkonstrukcji należy przyjmować odpowiednio do wytycznych na rysunkach 
PW. Szczegóły połączeń elementów balustrady i dobór grubości ścianek 
profili, według projektu warsztatowego Wykonawcy. 

 Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem 
siłą skupioną min.500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym 
punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

 
5.3 Montaż wycieraczki 
Wycieraczki systemowe powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty 
dopuszczalności stosowania na polskim rynku.  Wycieraczki  należy usytuować 
zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu 
Wycieraczek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
 







 Ułożenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna ułożona być symetrycznie 
w stosunku do drzwi chyba, że Dokumentacja Projektowa wskazuje inne 
położenie.  

 Na części wewnętrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w których 
będą wykonane otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. należy 
nawiercać otwory w miejscach łączenia płytek tzw. fugach.  

 Ilość otworów wg wytycznych producenta.  
 Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kołki rozporowe. Otwór w 

posadzce musi być wiercony grubszym wiertłem niż w aluminium.  
 Umieszczanie kołków oraz układanie ramy.  
 Dopasowanie otworu wraz z ułożeniem ramy wraz z kołkami.  
 Skręcenie całości.  
 Rozwinięcie wycieraczki wewnątrz ramy.  

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1mb  dostarczonych i zamontowanych rynien i rur 
spustowych   
Jednostką obmiarową jest 1szt dostarczonych i zamontowanych ław i stopni 
kominiarskich 
Jednostką obmiarową jest 1m2  dostarczonych i zamontowanych parapetów z blachy 
Jednostką obmiarową jest 1szt  dostarczonego i zamontowanego dozownika do 
mydła 
Jednostką obmiarową jest 1szt  dostarczonego i zamontowanego dozownika na 
papier 
Jednostką obmiarową jest 1szt  dostarczonego i zamontowanego dozownika na 
ręczniki 
Jednostką obmiarową jest 1mb  dostarczonych i zamontowanych pochwytów 
Jednostką obmiarową jest 1m2  dostarczonych i zamontowanych wycieraczek 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 







Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Sprawdzeniu podlegają: 
 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 
 poprawność mocowania obróbek do podłoży, 
 w przypadku ich występowania, grubości galwanicznych powłok antykorozyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości wykonania, 
 wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły: 
 zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
 zgodność z dokumentacją rysunkową. 
 zgodność z wymogami producenta systemu; 
 sprawdzenie poprawności systemowej. 
 kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
 sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania 
ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie obróbek z blachy, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB. 
Płaci się za ustaloną ilość [szt] montażu elementów wyposażenia łazienek, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 montaż elementów wyposażenia łazienek 







 usunięcie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu rynien, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż rynien 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB. 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu stopni kominiarskich, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż stopni kominiarskich 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 montaż balustrad, 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż wycieraczek 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, 
zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka 
wyrobu i wymagania. 

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 







 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
 PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny 
 PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich 

wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
 PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 

wysokości -- Linki bezpieczeństwa 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 

września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  
 Dokumentacja warsztatowa 

 
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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznych. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
ciepłochronnych przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych 
obiektu. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 obsługa sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe – ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
 







1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem 
ciepła. 
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 







 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe 
lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Styropian EPS 100 
Są to płyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o większych obciążeniach 
mechanicznych. 
Charakterystyka techniczna styropianu EPS 100-038: 
cecha deklar. klasa deklar. klasa 

Grubość T1 ± 2mm 

Długość L1 ± 0,6% lub ± 3mm 

Szerokość W1 ± 0,6% lub ± 3mm 

Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS150 Min. 150kPa 

Wytrzymanie na rozciąganie siłą 
prostopadłą do powierzchni 
czołowych 

TR100 Min. 100kPa 

Stabilność wymiarów w 
normalnych warunkach (temp. 
23oC, 50% wilgotności 
względnej) 

DS(N)2 Max. 0,5% 

Stabilność wymiarów w 
określonych warunkach (temp. 
70oC, 48h) 

DS(70,-)2 Max. 2% 

Współczynnik przewodności 
cieplnej - Min. 0,038 W/m2K) 

Reakcja na ogień E - 

Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym 

 







 
2.3 Sztywna pianka rezolowa  
Płyta ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu 
szklanego. Standardowe wymiary i wykończenie boków płyt:  
produkowane są w wymiarach 1200 x 600mm dla grubości 20 mm ≤ d ≤ 160 mm z 
prostymi krawędziami. Zalecana do wykonania termoizolacji posadzek ogrzewanych 
oraz nieogrzewanych na gruncie, stropie oraz tarasów i balkonów zarówno w 
budynkach mieszkalnych, przemysłowych jak i użyteczności publicznej. 
Dane techniczne: 

 Wartość współczynnika przewodzenia ciepła: λD = 0,021 W/(mK) dla dN 15 – 
44 mm λD = 0,020 W/(mK) dla dN 45 – 120 mm λD = 0,021 W/(mK) dla dN 
121 – 159 mm  

 Gęstość: Minimum 35 kg/m3  
 Odporność na ściskanie (przy 10% odkształceniu, wg. normy EN 826): ≥ 100 

kPa Zawartość cel zamkniętych: min. 90%  
 Klasa reakcji na ogień: C-s1,d0 

 
2.3 Styropian ekstradowany XPS 
2.3.1 Styropian ekstradowany XPS 
Cechy produktu: 
Grubość – według Projektu Wykonawczego 
Temperatura użytkowania - -50 do +700C 
Klasyfikacja ogniowa - E 
Współczynnik przewodzenia ciepła [w/mK]  - 0,032 – 0,038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Styropian ekstradowany XPS  







 

 
2.4 Wełna mineralna  
2.4.1 Wełna mineralna  
Dane techniczne: 

Właściwości Opis 

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła: 

λ D =0,040 W/mK 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym 

1,70-1,55 kN/m3 

Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu 
względnym dla płyty 

≥ 70 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym dla warstwy wierzchniej płyty 

≥ 90 kPA 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym 
zanurzeniu 

≤ 1,0 kg/m² 

Nasiąkliwosc wodą przy długotrwałym 
zanurzeniu 

≤ 3,0 kg/m² 

Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym ≥ 800 N 







Właściwości Opis 

dającym odkształcenie 5 mm: 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni 

≥ 10 kPa 

Stabilność wymiarowa w określonej 
temperaturze DS(70,-) 

≤ 1 % 

Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperaturowych (70 oC) i 
wilgotnościowych (90%) DS(70,90) 

≤ 1 % 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Kod wyrobu MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-
TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 *dla warstwy 
wierzchniej płyty CS(10)90 

Polska Norma EN13162:2012+A1:2015 

Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010); 1390-
CPR-102/08/P; 1390-CPR-0444/15/P 

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 1984/12/R28NP 

Klasyfikacja ogniowa REI 60 1984/13/R48NP 

Atest higieniczny GUM/43/322/48/2013 

 
2.4.2 Wełna mineralna  
Płyty ze skalnej wełny mineralnej. 
Dane techniczne: 

Właściwości Symbol Opis 

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 

λ D = 0,039 W/mK 

Obciążenie charakterystyczne 
ciężarem własnym 

1,30 kN/m3  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób  

Naprężenie sciskające przy 10% 
odkształceniu względnym 

≥ 40 kPa 

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu 

≤ 1,0 kg/m² 

Nasiąkliwość wodą przy 
długotrwałym zanurzeniu 

≤ 3,0 kg/m² 







Właściwości Symbol Opis 

Siła sciskająca pod obciążeniem 
punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm: 

≥ 400 N 

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni 

≥ 7,5 kPa 

Kod wyrobu MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-
CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-
WL(P)-MU1 

 

Polska Norma EN 13162:2012 

Certyfikat Zgodności CE  1390-CPR-0072/07/P ; 1390-
CPR-0102/08/P; 1390-CPR-
0168/09/P 

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 1984/12/R28NP  

Atest higieniczny GUM/43/322/48/2013  
 
 
2.5 Izolacja posadzek 
Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) do izolacji cieplnej w budownictwie.  

 Płyty z krawędziami schodkowymi i gładką powierzchnią.  
 Do izolacji termicznej dachów płaskich odwróconych i izolacji obwodowej 

ścian i podłóg z dużym obciążeniem, np. pod płytą podłogową, parkingiem 
dachowym, podłogami w zakładach przemysłowych, ścian piwnic. 

Dane techniczne: 







 
 
2.6 Izolacja akustyczna  
Mata z wytłaczanej pianki polietylenowej posiadająca strukturę zamkniętych 
komórek, przeznaczona do wykonywania warstwy izolacji akustycznej pod posadzki 
betonowe, chroniącej przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych przez 
konstrukcję podłogi. 







 
 
2.7 Pianka PIR 
Istniejące dachy budynków projektuje się zaizolować płytami pir + krzemianowo – 
wapniowe plyty ogniochronne. W przypadku użycia materiału równoważnego  
Wykonawca powinien uzyskać akceptację Dolnośląskiego Komendanta 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 
 
2.8 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

 
2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 







Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy prowadzić z odebranych i 
dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego 
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB, PW i ST. Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i 
uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 
przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.2. Transport  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3. Transport  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna 
być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 







Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robót termoizolacyjnych należy 
stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów 
izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 
zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w 
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy 
ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji 
powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do łączenia materiałów izolacyjnych z 
sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i 
kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać 
składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy 
stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie 
nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie 
przegrody o niższej temperaturze. 
 
5.3. Izolacje termiczne styropianowe.  
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy 
izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu 
ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie wznoszenia 
ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. W czasie przerw w pracy wbudowane 
materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).  
 
5.4. Izolacje z wełny mineralnej.  
5.4.1. Ogólne zasady wykonania izolacji  

 Do cięcia wyrobów z wełny należy używać zwykłego ostrego noża, 
zachowując równe gładkie krawędzie cięcia.  

 Płyty należy przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle 
elementów konstrukcyjnych.  

 Płyty należy delikatnie wciskać pomiędzy elementy konstrukcyjne tak, aby 
szczelnie wypełniały przestrzeń.  

 Nie należy szarpać wyrobu podczas dopasowywania.  
 Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia należy układać mijankowo.  







 Poszczególne warstwy izolowanej przegrody należy wykonywać sukcesywnie, 
np. na dachu płaskim paroizolację, płyty z wełny oraz papę układać należy 
odcinkami.  

 Nie należy chodzić po płytach miękkich,  
 Należy ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, 

gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt 
pilśniowych lub wiórowych.  

 Płyty należy właściwie docinać i układać tak, aby unikać powstawania 
mostków termicznych. 

 
5.5. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 
5.5.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

 izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę 
materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody 
zarobowej. 

 Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. 
Płyty powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy 
ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 
3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

 Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte 
na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, 
każda warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. 

 Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o 
zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do 
wykonania w określonym systemie docieplenie i izolacja wynikającym z 
projektu. 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje 
powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.5.2 Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 

 powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być 
wyrównane zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy 
materiału ocieplającego, 

 powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy 
lub betonu, 

 
5.5.3 Kotwienie ocieplenia 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni 
dobierany jest materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i 
sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych 
obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia 
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. 







Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 
Kotwienie izolacji termicznej do ścian zewnętrznych 
Mocowana łącznikami fi10 – plastikowymi z kołnierzem dociskowym z wbijanym 
trzpieniem stalowym tytan fixing systems lub równoważnymi (il. 8/m2) 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być 
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego 
materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna 
być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 naprężenia ściskające płyt, 
 klasyfikacja ogniowa. 
 rodzaj wbudowanego materiału 
 technologia ułożenia i jej zgodność z zaleceniami producenta 
 grubości i ilości warstw 
 wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
 staranności uszczelnienia przejść instalacji 

 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych 
normach w ST szczegółowych. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór podłoży 







Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm.  

 
8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi 
od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

 nie większa niż 2 mm, 
 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
 nie większe niż 1,5 mm 
 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
 nie większe niż 2 mm 
 ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

 nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania 
ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 







 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, rusztowań 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie izolacji termicznej,  
 ochrona i pielęgnacja wykonanych robót do czasu ich przekazania 

Zamawiającemu,  
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
 Wywóz i utylizację odpadów, 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianych w STB. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik 
 PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje 
 PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja 

 PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 
Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja 

 Instrukcje wybranych producentów. 
 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 

września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 







użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
 
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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i 
odbioru drzwi, okien i podobnych elementów. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie drzwi, okien i 
podobnych elementów. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe – ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 zajęcie pasa drogowego, 
 wykonanie dróg tymczasowych. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 







i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze 
konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 
rozciąganych usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia 
złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, 
małym w stosunku do jego długości, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podane poniżej: 







 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe 
lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Okna drewniane 
Projektuje się wymianę w całości stolarki okiennej. Projektuje się stolarkę drewnianą 
o rysunku i kształcie wpisującym się w zachowane  i skorygowane otwory okienne. 
Okna mają być jednoramowe bez szprosów i jednoramowe ze szprosami. Szprosy 
projektuje się  w przestrzeni międzyszybowej- szpros wiedeński,- na niego naklejone 
obustronnie szprosy- drewniane profilowane jak profil listwy przyszybowej. Parapety 
zewnętrzne – jak istniejące- kamienne. Współczynnik całego okna tzn. ramy + szyby 
U =1,0  W/(m2K). Rysunek  i kolor okna- patrz  rysunek elewacji. W 
nowoprojektowanym Budynku Wejściowym zaprojektowano ściany przeszklone, 
osłonowe i okno wyłazowe nad łącznikiem prowadzącym do budynku Małej Stajni i w 
sąsiedztwie komina dymowego. 
W części ekspozycji za bramami drewnianymi okna w konstrukcji aluminiowej – wg 
zestawienia. 
Okna do funkcji oddymiania należy wyposażyć w siłownik łańcuchowy 24V. 
 
2.3 Drzwi 
2.3.1 Drzwi wewnętrzne 
Srzydło gładkie, gr. ok. 42mm, okleinowane fornirem- naturalny dąb z wyraźnie 
widoczną strukturą drewna . Wypełnienie skrzydła- płyta wiórowa pełna. Zawiasy 
chowane. Ościeżnica obejmująca, regulowana z płyty wiórowej, okleinowana jak 
skrzydła .  
Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych – ościeżnica obejmująca 
wykonana w obszarze cokołowym (od podłogi do wysokości 100mm) z płyty 
poliuretanowej, w pozostałej części z płyty wiórowej okleinowanej fornirem-naturalny 
dąb z wyraźnie widoczną strukturą drewna.   Skrzydło drzwiowe – rama drewniana, 
wypełnienie płyta otworowa , okładzina skrzydła jak ościeżnica. 
 
Okleina – struktura surowego drewna dębowego z wyraźnym rysunkiem drewna. 
Odporność ogniowa – według zestawienia 
Ślusarka stalowa, przeszklona 
 
2.3.2 Drzwi zewnętrzne 







W Wielkiej Stajni zachowana drewniana  stolarka drzwiowa w portalu na północnej 
elewacji będzie poddana zabiegom konserwatorskim. Pozostałe drzwi będą 
wykonane z drewna na wzór zachowanych.  
 
2.4  Brama 
Wszystkie rysunki warsztatowe bram wykonawca musi przedstawić do akceptacji 
przez inwestora i projektanta. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciw korozji 
biologicznej i zabezpieczyć preparatem zabezpieczającym drewno przeciwwilgoci. 
Bramy zewnętrzne-okiennice wykładane na ścianę wykonać z drewna dębowego z 
trzech warstw desek. Zewnętrzne warstwy desek nadają bramie rysunek przez 
ukośne łaczenie, wewnętrzna warstwa desek stanowi konstrukcję. Skrzydla bram 
zawieszone są na zawiasach pasowych.  
 
2.5 Ścianki wewnętrzne przeszklone 
Ślusarka w konstrukcji z profili stalowych malowana proszkowo farbą strukturalną, 
połyskliwą na kolor szary dobrany w trybie nadzoru autorskiego. 
Szklenie: 
-bezklasowe, Szyby zespolone o współczynniku Ra1 min 34 db 
Szkło-obustronnie bezpieczne , EI 30, EI 60, Szyby zespolone w klasie EI30, EI60, o 
, współczynniku Ra1 , Min 34 db, szkło, obustronnie bezpieczne 
-drzwi w ,których wymagana jest odporność ogniowa winny być wyposażone w 
samozamykacz na każdym skrzydle 
- drzwi z profili stalowych z zawiasami regulowanymi na wysokość z ukrytymi : 
samozamykaczami, 
- nieprzezierne pasmo  nad szkleniem bez lub o odporności ogniowej EI30, EI60 - 2 x 
gkf, obustronnie wypełnione wełną mineralną  
 
2.6  Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne płyty granitowe gr. 3 cm. 
Parapety wewnętrzne drewniany, drewno dębowe lakierowane,  gr. 3 i 6 cm.  
 
2.7. Klapa oddymiająca 
Parametry klapy: szerokość: 60cm, ilość łopatek : 7, długość: 140 cm, współczynnik 
wypływu Cv = 0.606, powierzchnia czynna : 0,51 m2. 
 
2.8. Fasada aluminiowa 
Fasada stalowa bezramowa, profile malowane proszkowo w kolorze : szara farba 
strukturalna , połyskliwa, szklenie :dwukomorowe, trzyszybowe o Vg=06 obustronnie 
bezpieczne Ra2=36 db u(max) dla fasady=1,3. EI 60 - fasada o odporności ogniowej 
EI60. Wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie. Projektant zastrzega 
sobie prawo do akceptacji rysunków warsztatowych ślusarki przed jej zamówieniem 
 
2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 







Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

34. liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i STB oraz 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową, 

35. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, 

36. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

37. utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości 
lub powodować powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z 
wytycznymi producenta danego materiału. 
 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.2 Ogólne wymagania dotyczące drzwi  
 drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania 

projektowe, 
 wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie  w 

Polsce, posiadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności – dotyczy przede wszystkim drzwi o określonej odporności 
ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzające 
spełnienie specyfikowanych wymagań, 

 dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna 
zostać sprawdzona ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu 
drzwi, zestawienia ilości, wymaganych parametrów technicznych i Użytkowych, 
zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną Aprobatą 
Techniczną, 

 należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz 
wszystkich wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi.  







 uwzględnić konieczność dostawy i montażu drzwi według wytycznych zawartych 
w specyfikacji oraz wymagań producenta; drzwi powinny być montowane zgodnie 
z instrukcją i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidłowych 
rozwiązań, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych 
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

 należy przeprowadzić ocenę wytrzymałości drzwi na podstawie granicznych, 
dopuszczalnych wartości trwałych odkształceń pod wpływem obciążeń (przy 
założonym wymogu braku uszkodzeń i zachowania sprawności), potwierdzoną 
odpowiednimi badaniami wg norm branżowych; w tym celu w projekcie 
architektonicznym przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych 
(wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych 
używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 
1192:2001 lub norm równowaznych; konieczna klasa do weryfikacji przez 
Wykonawcę. 

 wszystkie drzwi w celu spełnienia wszystkich podanych wymagań, będą 
wyposażone w proponowane, opisane wyposażenie dodatkowe; wyposażenie 
drzwi może pochodzić od różnych, wybranych dostawców; montaż wyposażenia 
nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez producenta parametrów drzwi 
co musi być uwzględnione przez Wykonawcę.  

 elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być uzgodnione, 
zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, a także zebrane w 
dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem 
do realizacji. 

 zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia 
zawężać drogi ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości. 

 wszystkie wsporniki i elementy mocujące używane do mocowania powinny być 
zabezpieczone termiczne i antykorozyjnie; mocujące części metalowe wyłącznie 
ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagań zabezpieczeń antykorozyjnych, 

 mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku winno być zaakceptowane 
przez Projektanta, 

 wszystkie mocowania powinny być niewidoczne; jeżeli nie będzie to możliwe to 
projektowany sposób i lokalizację mocowania należy przedstawić do akceptacji 
Projektanta i Zamawiającego, 

 tam gdzie to możliwe stosować przekładki rozdzielające, aby zapobiec mostkom 
termicznym, 

 mocowanie na kołkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spełniających 
wymagania odpowiednich norm; wykorzystanie kołków z tworzywa sztucznego 
nie będzie akceptowane; mocowania przewidziane przez rozwiązania systemowe 
i spełniające odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrów 
i warunków statycznych – w zakresie Wykonawcy; wyznaczenie miejsc kotwienia 
zgodnie z dokumentacją projektową, 

 mocowania muszą być dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosiły wszelkie siły 
od obciążeń w danej lokalizacji, 

 roboty montażowe wraz ze wszystkimi elementami mocującymi jak np. kołki, 
śruby, wkręty, trzpienie, kątowniki stalowe, kształtowniki itp. a także ewentualną 
podkonstrukcję, (jeżeli będzie konieczna) należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych; elementy takie nie będą rozliczane odrębnie, 

 konstrukcje drzwi należy wykonywać według wymiarów z natury i według 
zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych 
tolerancji wymiarów.  







 rysunki detali warsztatowych sporządzi Wykonawca i przedłoży je 
Zamawiającemu i Projektantowi w czasie, pozwalającym na terminowe 
rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu 
betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, 
osiadań, pełzania lub skurczu. Dla elementów konstrukcji ścian osłonowych 
dopuszcza się max tolerancje do 2 mm dla poszczególnych wymiarów jak i dla 
usytuowania w pionie, poziomie i płaszczyźnie; 

 elementy szklane montować tak, aby każdy panel mógł być usunięty bez 
demontażu sąsiednich paneli szklanych czy metalowych, 

 wszystkie panele, listwy, osłony maja być zamocowane przy użyciu stosownego 
systemu ściany kurtynowej, w sposób niewidoczny; do każdego panelu powinien 
zostać wyspecyfikowany właściwy sposób mocowania. 

 
5.4 Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. 
Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość 
elementów i innych materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, lub w normach równoważnych. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy 

osadzaniu stolarki, 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
 wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżem i ościeżnicą, 
 silikonowanie złączy, 
 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
 osadzenie skrzydeł okiennych i 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 jego powierzchni, ościeże 
należy oczyścić i naprawi. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy 
powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
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. Przy 
osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i 
skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 
położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je 
obmurować lub osadzić. 







Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w 
ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie 
był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie 
ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia profili 
ościeżnic, a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy 
nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć 
wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W 
sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane 
okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy 
oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 
uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 
5.5 Ślusarka aluminiowa  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest 
możliwość  bezusterkowego wykonania montażu.  
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Po ustawieniu ślusarki aluminiowej należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki 
należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem i kadrą 
pracowników wykwalifikowanych, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 
tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji  aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW.  
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
 
5.6 Montaż ślusarki stalowej  
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-65/8841-
11 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub 
wg norm równoważnych: 

 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. Konstrukcje 
ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi powłokami. Montaż 
konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 
poszczególnych  elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić 
uwagę na kolejność montażu zapewniającą nieuszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników.  Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji 
mogącej ulec oderwaniu lub  rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby 
kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 
odkręcenia dla osób postronnych. Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką z wytwórni 
powinny być próbnie zmontowane i odebrane w obecności wykonawcy montażu. W 
przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w 
wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający 
stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 
należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 
elementów składowych. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu 
Producenta. 
 
5.7 Osadzenie parapetów  
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy 
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości 
parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym 
wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. Należy wyrównać 
zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 
parapetów mające styk z rama okienna i murem należy zaszpachlować silikonem. 
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z 
oknem i ściana uszczelnić silikonem.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej, ślusarki aluminiowej i 
stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normą równoważną. 







W szczególności powinny być oceniane:  
 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, 
 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną, 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć, 
 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 
 wodoszczelność przegród, 
 badania okuć, 

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  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika  budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy 
stolarkę i ślusarkę 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-88/B-10085 lub równoważnej. Kontrola  jakości wyrobów szklarskich powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub 
równoważnej oraz z wytycznymi producentów okien i drzwi.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów. 
Jednostką obmiarową jest 1m zamontowanych parapetów. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2 Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem 
poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy drzwi i 
ścian szklanych.  
Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów z dokumentacją 
projektową i STB. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno 
być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 







odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

 atestację dostarczonych elementów, 
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
 sprawdzenie kompletności wyposażenia dodatkowego, okuć itp. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania 
ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB, 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. 
 zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 montaż drzwi, okien i podobnych elementów, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i 

podobnych elementów znajdujących się na rysunkach w PW. 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wmontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, 
która 
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB, 







 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB, 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki  wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 obsadzenie parapetów, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu parapetów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
10.1. Normy 

 PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
 PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane  
 PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - 

Wymagania i metody badań  

 PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
 PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: 
Postanowienia ogólne 

 PN-EN 949:2000P Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- 
Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
 Dokumentacja warsztatowa. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 







 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2016 r., Nr 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  
 Dokumentacja warsztatowa 

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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wewnętrznych powłok malarskich. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie wewnętrznych powłok malarskich w tym: 

 wykonanie powłok malarskich  
 gruntowanie 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 







tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, 
zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary 
siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów 
rusztowania służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć 
zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.  







farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2.Farby emulsyjno-akrylowe 
Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: 
tynków (cementowych i cementowo-wapiennych), podłoży gipsowych, płyt 
kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z włókna szklanego, wewnątrz 
pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby sprawia, że nie kapie z pędzla czy wałka i 
dlatego szczególnie dobrze nadaje się do malowania ścian i trudnych powierzchni 
(np. sufity). Bardzo łatwo daje się rozprowadzać na malowanym podłożu. Jest 
wyjątkowo wydajna i doskonale kryje. Powłoka farby jest matowa, a jej 
mikroporowata struktura umożliwia ścianom oddychanie. Cechy: 

 odporna na szorowanie klasa 2 
 gęstość   ok. 1,31 g/cm3 
 Zawartość części stałych ok. 41% objętości 
 Wydajność  ok. 6-8 m2/l zależy od rodzaju i struktury powierzchni 
 Pyłosłucha po ok. 30min 
 Sucha dotykowo po ok. 2h 
 Następna warstwa po ok. 6h 
 Przenikalność CO2  Sd60 = 160 m 
 Przenikalność pary wodnej  Sd60 = 0,07 m 

 
2.3.Farby lateksowa 
Bezrozpuszczalnikowa  farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej, do użytku 
wewnętrznego o powierzchni satynowej. Powłokę powinna cechować bardzo wysoka 







odporność na szorowanie - Klasa1,  odporność na zabrudzenia, powinna być 
bezzapachowa i nie zawierać lotnych składników aktywnych, być odporna na środki 
dezynfekujące 
 
2.4 Farba impregnacyjna do betonu 
Farba niepyląca np. Litorin lub równoważny 
LITORIN-I i LITORIN-II to preparaty zapewniające ochronę i wzmocnienie, a co za 
tym idzie prawidłowe wykończenie, nawierzchni posadzek betonowych, lastryka i 
kostki brukowej. Zabezpieczają przed pyleniem, powstrzymują przesiąkanie cieczy, 
smarów i olejów, umożliwiają utrzymanie nawierzchni w należytej czystości, nadają 
posadzce estetyczny wygląd. Powłoka z zestawu LITORIN I i II spełnia wymagania 
ochrony przed elektrycznością statyczną i może być aplikowana w pomieszczeniach 
zagrożonych wybuchem. Posadzka pokryta tymi preparatami jest odporna na 
ścieranie, uderzenia i poślizg i wykazuje odporność na działanie wysokich i niskich 
temperatur (-20°C ...+80°C). 
 
2.5. Farba wapienna  
Farba wapienna renowacyjna 
Gotowa do obróbki wapienna farba do wnętrz na bazie białego dyspergowanego 
wapna z dodatkiem oleju lnianego. 
Farba wapienna przeznaczona do malowania i renowacji wnętrz obiektów 
historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej. Szczególnie polecana jest 
do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana także do 
renowacji starych, chłonnych powłok mineralnych.  

 Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd = 0,01 m  
 Posiada właściwości sorpcyjne 
 Nie tworzy napięć w powłoce 
 Umożliwia kilkakrotne malowanie 

 
2.6. Środki gruntujące 
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane 
podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. 
Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – 
ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – 
nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany 
parametrów podłoża. 
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki 
na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna 
warstwa wykończeniowa). 
Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego 
podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. 

 WŁAŚCIWOŚCI 
Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można 
nakładać już po 2 godzinach.  

 Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji 
żywicy akrylowej.  

 Nie zmydla się w trakcie stosowania.  
 Po wyschnięciu jest bezbarwny.  
 Przepuszcza parę wodną. 







 Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien. 
DANE TECHNICZNE 
Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie 
najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o 
właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, 
dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 
Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie 
prac 

od +5 °C do +25 °C 

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 
 
2.7 Farba silikatowa zewnętrzna 
Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na podłoża mineralne. 
Podstawowe parametry:  

 bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.000 g/(m2∙d) (bardzo niski opór 
dyfuzyjny pary wodnej Sd ≤ 0,01 m)  

 mała przepuszczalność wody w < 0,1 kg/(m2∙h0,5) 
 
2.8 Farba zewnętrzna elewacyjna 
Elewacyjna lasura na bazie dyspersyjno-silikatowej. Farba jest dekoracyjną powłoką 
końcową. Nie posiada ona jednak ochronnych właściwości fizyczno-chemicznych jak 
redukcja nasiąkania wodą czy też ochrona przed dwutlenkiem węgla. Przy użyciu 
powłoki lazurowej wymagane jest uwzględnienie odpowiedniego przygotowania 
podłoża. 
Dane techniczne: 

 
 
2.9. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 







2.10. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 pędzle i wałki, 
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
 agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami 
i kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby dostarczane są w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z 
odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające 
z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo 
przygotowanych i wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania 
konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być 







zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o 
właściwościach alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej : 

 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub 
poparzeniem; 

 zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem 
ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach; 

 użyć specjalnej odzieży ochronnej. 
 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy : 

 stosować odzież ochronna; 
 wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej 

wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 
 przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych 

palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w 
przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych 
materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, 
aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 

 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 
betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

 robót tynkowych, 
 podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów 

betonowych; 
 podłoży gipsowych. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie 
powierzchnie należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być 
wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 

 gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
 usunięcie folii 

 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności : 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
 wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
 usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

Drugie malowanie można wykonać po : 
 białym montażu 
 ułożeniu posadzek 







 
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 

 rodzaju podłoża; 
 rodzaju malowania; 
 miejsca i warunków zastosowania powłoki. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków 
powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub 
świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
 
5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Przygotować podłoże pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę 
rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o 
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 
niż 5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować 
spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 
tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 
14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być 
gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub 
zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych 
rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – 
żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
 
5.4 Gruntowanie 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. 
Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno łączyć 
z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 
1:1.  
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do 
pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować 
preparat gruntujący rozcieńczony czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie 
powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po 
wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 
 
5.5 Malowanie elewacji 
5.5.1 Podłoże 
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych. Usunąć warstwy nienośne. Podłoże zagruntowane. 
 







5.5.2 Obróbka 
 Farbę najlepiej nanosić szczotką, pędzlem lub gąbką.  
 Należy przy tym pamiętać, aby w trakcie całej obróbki stosować to samo 

narzędzie. Tylko w ten sposób można osiągnąć w znacznym stopniu jednolity 
efekt laserunku.  

 Przy obróbce z rusztowań należy pamiętać, aby błyskawicznie przechodzić na 
następny pomost, unikając nakładania się warstw materiału.  

 Warunki pogodowe mogą mieć nieznaczny wpływ na obróbkę (np. słońce, 
wiatr) i general-nie należy je uwzględnić przy podejmowaniu prac.  

 Przy wielokrotnym nakładaniu farby na jedną powierzchnię obowiązuje 
zasada: Zaczynamy jaśniejszym odcieniem, kończymy ciemniejszym.  

 Przygotować taką ilość farby, jaką można wyrobić w przeciągu dnia pracy.  
 Przy przerwach w pracy farbę należy zawsze przemieszać przed kontynuacją 

aplikacji, co zapobiega zjawisku osadzania się i związanych z tym wpływem 
farb.  

 Przy szorstkich podłożach (jak np. tynk o strukturze baranka) należy 
dopasować ilość nanoszonego materiału i obserwować powierzchnię po jego 
naniesieniu, w razie możliwości skorygować naniesienie zbyt dużej ilości 
farby. 

 
5.6 Impregnacja farbą niepylącą 
Zabezpieczane podłoże powinno być suche i czyste. Wolne od zanieczyszczeń, 
brudu, kurzu i pyłu. Jeśli na posadzce znajdują się luźno związane cząstki należy je 
usunąć. Litorin-I lub równoważny miesza się w stosunku 1:1 z wodą i rozprowadza 
równomiernie na zabezpieczanej powierzchni. Jeśli jest to posadzka należy pilnować 
aby nie pozostawić kałuż. Następnie pozostawić do wchłonięcia. Do rozprowadzania 
można użyć szerokiej szczotki, mopa, ściągaczki, pędzla, wałka, rozpryskiwacza.  
Powierzchnie mniejsze takie jak architektura ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest 
pokrywać z użyciem pędzla lub wałka. 
Litorin-II lub równoważny nanosi się po wyschnięciu Litorinu-I lub równoważny w 
przypadku kiedy zabezpieczana powierzchnia wymaga użycia obu Litorinów. Jeśli 
nie, powierzchnię przed aplikacją Litorinu-II lub równoważny również należy oczyścić. 
Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od efektu jaki planujemy uzyskać 
(cieńsza lub grubsza warstwa, mniej lub bardziej błyszcząca) pędzlem, wałkiem. Na 
dużych powierzchniach Litorin-II lub równoważny najlepiej rozlewać konewką z sitem 
a następnie rozprowadzać równomiernie szeroką szczotką, ściągaczką lub mopem.  
 
5.6.1 Sposób kładzenia Litorinu-I na betony  

 Rozcieńczyć LITORIN-I w większym pojemniku, w stosunku 1:1 z wodą i 
dokładnie wymieszać.  

 Zabezpieczyć ściany.  
 Wlać rozcieńczony LITORIN-I do konewki plastikowej z sitem, a następnie, 

równomiernie i obficie rozlewać na przygotowany odcinek powierzchni betonu  
 Rozlewać w systemie podziału powierzchni na pola dylatacyjne – wzdłuż lub 

wszerz, kierując się do wyjścia (w celu uniknięcia śladów po butach).  
 Rozprowadzać równomiernie po powierzchni przy pomocy miękkiej szczotki 

lub mopa.  
 Po około 20 minutach, w zależności od nasiąkliwości powierzchni, 

rozprowadzić ponownie (przy pomocy tej samej szczotki lub mopa) wzdłuż lub 
wszerz powierzchni, prostymi pociągnięciami w jednym kierunku.  







 Kiedy powierzchnia jest na tyle sucha, że można na nią wejść bez 
pozostawiania śladów po butach, należy nadmiar LITORINU (w postaci 3 
kałuż) rozprowadzić na część powierzchni, gdzie LITORIN został wchłonięty.  

 Nadmiar zalegający w zagłębieniach należy wymieść lub ściągnąć przy 
pomocy szczotki lub mopa i rozprowadzić na część powierzchni gdzie 
LITORIN został wchłonięty.  

 Unikać śladów po butach, a w przypadku ich wystąpienia, natychmiast je 
usunąć, rozcierając miękką szczotką lub mopem - kiedy jeszcze są świeże 
(mokre). 

 
5.6.2 Sposób kładzenia Litorinu-II na betony  

 LITORIN-II na beton kładziemy po uprzednim nałoŜeniu i wyschnięciu 
LITORINU-II 

 LITORIN-II nie rozcieńczamy  
 Sprawdzić temperaturę powierzchni (ma być min.+ 6ºC)  
 Sprawdzić ręką, czy występuje konieczność ponownego odkurzenia (na 

palcach nie powinno być pyłu) i czy powierzchnia jest sucha  
 LITORIN-II naleŜy kłaść w identyczny sposób jak LITORIN-I.  
 W przypadku betonów mocno nasiąkliwych, naleŜy LITORIN II 

połoŜyćwielokrotnie, w celu uzyskania na powierzchni cienkiej, ale bardzo  
twardej, powłoki chroniącej.  

 W przypadku betonów mało nasiąkliwych (zatarte i wygładzone  
mechanicznie) lub lastryka, występuje konieczność wielokrotnego 
rozprowadzania nadmiaru LITORINU II w odstępach 10 – cio minutowych, w 
celu uniknięcia śladów w postaci plam lub zacieków. Wielokrotne  
rozprowadzanie nadmiaru LITORINU jest zaleŜne od nasiąkliwości 
powierzchni, jej temperatury, temperatury w pomieszczeniu oraz ruchów  
powietrza przyśpieszających schnięcie LITORINU.  

Wielokrotne nakładanie LITORINU wykonywać najlepiej bez odstępów 
wielodniowych, aby uniknąć ponownego odkurzania powierzchni lub  mycia 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 

 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia; 

 badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i 
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich; 

 badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio 
przed przystąpieniem do robót malarskich; 

 badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
 badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach 

od daty ich ukończenia. 







 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; 
należy je przeprowadzić przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i 
zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado 
różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Badanie materiału obejmuje : 

 sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez 
producenta oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych 
do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
odpowiednimi normami lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie; 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

 
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez 
kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 
osypują się ziarenka piasku; 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o 
wielkości około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, 
jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku 
względnie w odcieniu powłoki; 

 
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie 
roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym 
podobnym, w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej 
jakości. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych 
jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 malowania farbą niepylącą 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 







Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
całość odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za 
nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 
odbiór powinna ustalić czy należy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz 
nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności 
z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
 
8.2.1 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 
 rodzaj zastosowanych materiałów 
 wygląd zewnętrzny 

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

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
 sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
 sprawdzenie odporności na zarysowanie 
 sprawdzenie odporności na uderzenie 
 sprawdzenie grubości powłok 
 sprawdzenie elastyczności powłok 
 sprawdzenia trwałości powłok 
 sprawdzenie przyczepności powłok 
 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
 sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
 sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 







 sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
 odbiorowi końcowemu robót 

 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności: 

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

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń 

 Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

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

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

38. określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

39. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

40. wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

41. koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 







42. przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
43. wykonanie powłoki malarskiej na podłożach, 
44. wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania 

powierzchni znajdujących się na rysunkach w PW. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

45. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

46. wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

47. koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

48. przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
49. zagruntowanie podłoża, 
50. pielęgnacja robót objętych STB 
51. wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania robót objętych STB 
Płaci się za ustalona ilość [m2] malowania posadzek farbą niepylącą, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 malowania posadzek farbą niepylącą  
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 pielęgnacja robót objętych STB 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery – Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub 
na zewnątrz – Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich. 

 PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe. 
 PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
 PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
 PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe. 
 PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 







 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ściennych. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie okładzin ścian, w tym:  

 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi ,  
 Montaż luster 
 Okładzina ścian płytami dźwiękochłonnymi 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. 
nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla 

którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki 

transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na 

oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów 
budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 







tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, 
składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót 
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45212300- Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 
powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 







 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez 
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne, wymiar 16x22cm. 
Płytki ceramiczne, wymiar 45x45cm. 
Płytki ceramiczne, wymiar 66x22cm. 
 

 
Fuga  
Cementowa, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenie, łatwo zmywalna zaprawa 
fugowa do spoinowania chłonnych płytek porowatych i płytek z kamienia. Nadaje się 
również do spoinowania płytek słabo chłonnych. Gładka i delikatna powierzchnia 
fugi, jak również trwałość kolorów wpływają na estetyczny wygląd fugi. 

 Szerokość spoiny: 3 mm, kolor  srebrno-szary 
 Efekt antybakteryjny  
 Klasyfikacja CG2 wg normy PN-EN 13888  
 Elastyczna  
 Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia  
 Odporna na powstawanie rys  
 Gładka i delikatna powierzchnia fugi  
 Dobra przyczepność  
 Wysoka trwałość kolorów  
 Do ścian i podłóg  
 Do wewnątrz i na zewnątrz  
 Niska zawartość chromianów  
 Łatwe czyszczenie 
 

Zaprawa klejowa  
Elastyczna, cementowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek 
ceramicznych. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, 
usługowych, przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach 
operacyjnych, na podłogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnętrznych - 
balkony, tarasy i elewacje. 

 
 Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004  
 Do gresów  
 Nadaje się do basenów  
 C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2  
 T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami  
 E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut  







 W pomieszczeniach i na zewnątrz  
 Produkt o niskiej zawartości chromianów 

 
2.3. Płyty akustyczne 
Płyty dźwiękochłonne pełne i perforowane gipsowo-włóknowe oklejone dębowym 
fornirem. Systemowa podkonstrukcja. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

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

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 







Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu 
robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób 
zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. 
Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. 
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace należy prowadzić wg. 
Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu 
wykonawczego.  
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien 
przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas 
schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i 
materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C 
i jednocześnie, co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie 
deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić : 

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

 przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego 

 płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
 po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin 

pomiędzy płytkami. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie robót związanych z wykonaniem 
podłoża pod płytki, rozprowadzeniem instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., 
uzupełnieniem wszystkich bruzd, przejść masami naprawczymi. 
 
5.3. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych/gresowych 







Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 podłoże pod okładziny gresowe mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 w pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek gresowych należy układać na 
izolację powłokową „folię w płynie” 

 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 elementy z płytek gresowych powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – 
moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe 
płaszczyzny. 

 ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem 
wykładziny. 

 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także 
sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy 
sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych 
powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze 
spoinami podłogowymi. 

 Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową 
pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki 
mogły być naklejone w ciągu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy 
należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 
minut po jej przyklejeniu. 

 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez 
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero 
po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 
godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając 
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie 
prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie 
wolno czyścić glazury na sucho. 

 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować 
profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do 
grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach 
stosować elementy narożne systemowe. 

 
 
 
5.3. Montaż płyt kdźwiękochłonnych 







 Montaż 
Płyty gipsowo-włóknowe można montować bez stosowania specjalnych 
narzędzi za pomocą nacinania, łamania na krawędzi, rozcinania, frezowania, 
wiercenia. Do wewnętrznej konstrukcji płyty gipsowo-włóknowej są 
przymocowywane za pomocą wkrętów lub klamer. Spoiny płyt należy sklejać 
na styk klejem do spoin lub przy zachowaniu odpowiedniej szerokości spoiny 
wypełniać masą szpachlową. Szczegółowe opisy montażu znajdują się w 
aktualnej Instrukcji montażu. 

 Przechowywanie i transport płyt 
Płyty gipsowo-włóknowe powinno się z zasady składować na równym podłożu 
w suchym miejscu. Wilgotne płyty można montować dopiero po wysuszeniu. 
Na budowie płyty należy transportować w taki sposób, aby nie doszło do 
uszkodzenia krawędzi. 

 Nacinanie i przycinanie 
Nacinanie i przycinanie płyt gipsowo-włóknowych powinno się wykonywać na 
odpowiedniej wysokości. Przycięcie płyty dokładnie według rozmiarów nie jest 
trudne. Płytę gipsowo-włóknową należy naciąć nożem lub specjalnym nożem 
do plyt na wcześniej oznaczonym miejscu za pomocą linijki itd. 

 Łamanie 
Płytę należy położyć na stole lub stercie płyt w taki sposób, aby linia nacięcia 
pokrywała się z jego krawędzią, większa część płyty musi zawsze leżeć na 
stercie płyt. Wystającą część należy złamać wzdłuż krawędzi. Nie jest 
konieczne nacinanie płyty z drugiej strony. 

 Cięcie piłą ręczną 
Płyty gipsowo-włóknowe można ciąć również za pomocą piły ręcznej... 

 Cięcie piłą elektryczną 
... lub piły elektrycznej. Przy stosowaniu piły elektrycznej wskazane jest 
odsysanie pyłu za pomocą odkurzacza lub zastosowanie pily elektrycznej z 
regulowaną ilością obrotów. Z zasady powinno się używać piły tarczowej z 
zębami ze spieków ceamicznych. Przy wycięciach w kształcie kątów należy z 
jednej strony naciąć piłą, drugą naciąć nożem i wyłamać; przy wycięciach w 
kształcie litery U należy z dwóch stron przeciąć piłą, a pozostały odcinek 
zarysować i złamać. Krawędzie płyt gipsowo-włóknowych można gladko 
strugać jedynie w przypadku, gdy krawędzie płyt są zewnętrznymi rogami lub 
krawędziami. Krawędź złamania w żaden sposób nie przeszkadza w 
późniejszym spoinowaniu... 

 Oddzielanie różnych materiałów 
 Mocowanie płyt na drewnianą konstrukcję nośną za pomocą klamer 

Szczególną właściwością płyt gipsowo-włóknowych jest to, że można je 
przyśrubować lub przymocować klamrami aż do krawędzi (okolo 10 mm) a 
mimo to nie złamią się. Mocowanie za pomocą klamer jest proste, szybkie i 
ekonomiczne. Przy takim przymocowaniu płyt konstrukcja nośna nie może się 
wyginać, ewentualnie należy ją podeprzeć. Konstrukcja nośna do mocowania 
płyt gipsowo-włóknowych musi mieć odpowiednie wymiary. Ułożenie na 
krawędziach powinno mieć dla każdej płyty szerokość co najmniej 15 mm. 

 Przyśrubowanie do drewnianej lub metalowej konstrukcji nośnej 
Do metalowej konstrukcji nośnej płyty gipsowo-włóknowe są umocowywane 
bezpośrednio i bez wcześniejszego wiercenia z wykorzystaniem specjalnych 
wkrętów samogwintujących. Inne rodzaje wkrętów nie są polecane. Do 
umocowywania polecane są elektryczne wkrętarki (moc okolo 350 W, obroty 0 
do 2000 obrotów/min) lub specjalne nasadki do wkręcania śrub 







przymocowane do zwykłych wiertarek. Wkręty samogwintujące można 
również wykorzystać do umocowania płyt do drewnianej konstrukcji nośnej. 

 Należy stosować szerokość spoin wynoszącą 1/2 x grubość płyty 
Szerokość spoin między płytami gipsowo-włóknowymi wynosi ½ x grubości 
płyty. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych lub 
dokumentów równoważnych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia,  

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwić i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i 
poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 
należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 







 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej). 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpornością, 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
 czasem „stygnięcia” płytek do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpornością, 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny ściennej z płytek ceramicznych. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny ściennej z płyt dźwiękochłonnych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia 
prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 podczas układania podkładu, 
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 







 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych 
odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub 
szerokości, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 
Odbiór okładzin ściennych powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni dopuszczalne 

nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni płytek - od poziomu wynosi 2 mm na 

1mb, a w kierunku pionowym na wysokości 1 kondygnacji mniej niż 4 mm. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 
2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia. 

 
Odbiór końcowy zakresu robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

52. określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 
 przygotowanie masy klejowej. 
 przycięcie i dopasowanie płytek. 
 ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk i ościeży. 
 ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania okładziny 

płytek znajdujących się na rysunkach w PW. 







 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładzin ściennych z płyt 
dźwiękochłonnych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych 
STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób 
wykonania robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych 
oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 wykonanie podkonstrukcji systemowej 
 przycięcie i dopasowanie płyt 
 montowanie płyt dźwiękochłonnych według instrukcji montażu producenta 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania okładziny płyt 

dźwiękochłonnych znajdujących się na rysunkach w PW. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 
charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie. 

 PN-EN ISO 10545-3:1999P Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej 

 PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: 
Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-6:2012EPłytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999P  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności chemicznej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności chemicznej 

 PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i 
warunki odbioru 

 PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek-- Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie 
metodą krzesła na rolkach. 

 PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do 
projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 







 PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania 
łączników 
 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2016 r., Nr 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie 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. 
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STB 3.0   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

 
 
1.1 Przedmiot ST 

ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM KARKONOSKIEGO 
przy ul. Matejki 28; 58-500 Jelenia Góra 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
  
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie 
wymienionym w pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi 
podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
UWAGA; 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych 
prostych i drugorzędnych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące  roboty: 
STB 3.1   CENTRALA CIEPLNA 
STB 3.1  CENTRALNE OGRZEWANIE 
STB 3.1  CIEPŁO TECHNOLOGICZNE 
STB 3.1  WODA CHŁODNICZA 
STB 3.1  INSTALACJA GAZOWA 
STB 3.1  WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
STB 3.1 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w 







dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 
Zakłada się, co następuje: 
 przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizację i 
współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których ochronę ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, 

 dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną 
dokumentacja projektową na warunkach określonych w umowie, 

 obsługa geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt, 

 zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały, znaki 
ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

 bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych, 

 ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich, 

 ochrona środowiska - W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 
środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

a. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 
ulokowane w miejscu, 
z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
b. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z 
odpowiednimi 







zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz 
stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 
prowadzenia 
robót. 
c. Wszystkie wytwórnie źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy 
ograniczające emisję 
hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
d. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych 
lub z odzysku), które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być 
stosowane 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
e. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze 
wszystkich miejsc na 
placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze 
musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
f. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska zarówno na 
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie 
rodzaje odpadów wraz 
ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie 
przetransportować je na 
wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
g. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest 
zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00h. W zakresie 
przedmiotu zamówienia nad robotami wiertniczymi należy zapewnić nadzór 
geologiczny. 
 ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

2 MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o 
wyrobach budowlanych wg, której materiał nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo 
umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  







Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności 
obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również 
przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 
W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót 
wymagania szczegółowe odnoszą się do wymagań specyficznych związanych z 
konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte 
w punkcie 2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, 
aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w instrukcjach montażowych dostawców materiałów, ST i 
wskazaniom 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. 
 
 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

 







W dziale 3.2 poszczególnych części ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu 
specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie 3.1.  
 

4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu i 
opakowań, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy 
opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to 
konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy (zwłaszcza na 
etapie robót ziemnych stanu zerowego i surowego). 
 
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 

 
W dziale 4.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy 
czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 4.1. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 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 projektowej i ST, a także 
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. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót.  
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 
specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają 
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
bhp. Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni 
kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia bhp. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien 
przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników zawierający specyfikację ich 
kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz 







zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. Wykaz materiałów, 
sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych temperatur należy 
stosować Instrukcję ITB nr 282 oraz instrukcje dostawców i producentów materiałów. 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego 
polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, 
niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, 
to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu 
naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy 
Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 
należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający 
jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką 
ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 

 
W dziale 5.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
zasady odnoszące się do wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 5.1.  

 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST. 
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

 
W dziale 6.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy 
czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 6.1. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, wytycznych, instrukcjach 
dostawców materiałów i producentów oraz normach przedmiotowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 







badań, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji budowy. 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z 
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi 
określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, 
Katalogach Nakładów Rzeczowych 
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 

 
W dziale 7.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego 
rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 
7.1. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi częściowemu, 
 - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
         
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych 
        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 dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru 
        zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
        Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
wciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
        wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót 







        ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet 
        wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją, 
        SST i uprzednimi ustaleniami. 
        ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót 
        dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 
komisja powołana przez 
        Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze 
częściowym powinny być 
        dostarczone następujące dokumenty:  
        -dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót 
        -dziennik budowy 
        -dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
       ODBIÓR OSTATECZNY KOŃCOWY 
       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, 
       jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona 
       przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
       Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, 
       licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów o których 
       mowa w punkcie. 
       Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora 
       Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie 
       przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
zgodności wykonania robót z 
      dokumentacją i SST. 
      W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru 
      robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót 
      poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających 
      komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez 
      komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od 
      wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i 
      bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w 







      stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze 
końcowym powinny być 
      dostarczone następujące dokumenty: 
       -dokumenty przy odbiorze częściowym 
       -protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
       -protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów 
       -świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
     Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
     zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy 
     dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
      -protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek 
      -aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 
      -protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
     ODBIÓR POGWARANCYJNY 
     Odbiór pogwarancyjny 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 pkt. 
8.3 „Ostateczny odbiór 
     robót”. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za poprawne, jeśli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  Kontrola jakości robót 
powinna obejmować następujące badania;  
      - zgodność z Dokumentacją Projektową 
      - materiałów 
      - wmontowania przewodów i urządzeń 
      - szczelności rurociągów i urządzeń 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badanie 
materiałów Użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST 
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania 
specjalistyczne.  
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

 
W dziale 8.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego 
rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 
8.1. 

 







 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
 

53. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z 
późniejszymi zmianami, 

54. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 
z późniejszymi zmianami, 

55. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z 
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 

56. Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. 
180/1758, 

57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.Dz.U. 75/690 z późniejszymi zmianami, 

58. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...). 
Dz.U. 130/1389, 

59. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Dz.U. 47/401, 

60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r. 

61. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1132/2003r., 

62. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/1137/2003r., 

63. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
wrzesień 2003 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
urzytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Dz.U. 
178/1745/2003r., 

64. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 
października 2003 r. W sprawie wzoru protokółu ustalenia okolicznośći i 
przyczyn wypadku przy pracy 

65. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o. o. Warszawa 2003, 

66. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych  
. Tom 1. Budownictwo ogólne. MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL 
zeszyt 7 lipiec 2003r., 

67. Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI 
INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r., 







68. Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI 
INSTAL zeszyt 5 wrzesień 2002r., 

69. Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI 
INSTAL zeszyt 6 maj 2003r., 

70. Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci  wodociągowych COBRTI 
INSTAL zeszyt 3 lipiec 2003r., 

71. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988, 

72. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989, 

73. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część E - 
Roboty instalacyjne sanitarne. 

74. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 
października 2003. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 

75. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 
2004  w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 

76. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 
2004          w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 

77. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

78. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano 
montażowych w okresie   

 obniżonych temperatur. ITB, 1988. 
79. Wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i elementów  instalacyjnych, 

zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy,  zawartych w kartach 
katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montażowych i 
eksploatacji. 

80. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109 2012.10.23  

81. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-76/B-03420 

82. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.PN-78/B-
03421 

83. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą Az 3:2000 PN-83/B-
03430 

84. Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-EN 
1507:2007 

85.  Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym PN-EN 12237:2005  

86. Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04 

87. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02 

88. Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór 







cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania PN-EN 
12831:2006 

89. Ochrona cieplna budynków /współczynniki U Komponenty budowlane i 
elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda 
obliczania PN-EN ISO 6946 

90. Dodatkowe dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, 
zostały ujęte w 

              specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym normy, aprobaty 
techniczne oraz 
              inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







STB 3.1   CENTRALA  CIEPLNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji centrali cieplnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

   W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
  - wykonanie dolnego źródła ciepła tj. pionowych kolektorów gruntowych na potrzeby 
grzewcze w zakresie: 
  ◦ wykonanie odwiertów oraz kompletne uzbrojenie techniczne; 
  ◦ wykonanie studni zbiorczej wraz z kompletnym uzbrojeniem 
technicznym i rurociągami 
                              podziemnymi. 
 - montaż kompletnej instalacji centrali cieplnej zlokalizowanej w wydzielonym 
   pomieszczeniu na poziomie piwnic (pomieszczenie pompy ciepła) i 
poddasza.(pomieszczenie kotła gazowego) 
 - wykonanie prób szczelności – ciśnieniowe instalacji grzewczo- technologicznej; 
 - wykonanie robót konserwacyjnych – zabezpieczenia antykorozyjne: instalacji 
rurowych oraz 
   konstrukcji wsporczych wykonanych ze stali czarnej itp. 
 - wykonanie robót izolacyjnych – izolacje termiczne i zimnochronne: 
 - instalacji dolnego źródła ciepła – izolacja zimnochronna; 
 - regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej w zakresie: 
 - regulacja hydrauliczna obiegów grzewczych dolnego źródła w studni zbiorczej, 
 - regulacja hydrauliczna instalacji grzewczo- technologicznych; 
 - rozruch i eksploatacja wstępna 72-godzinna z rejestracją parametrów techniczno- 
eksploatacyjnych; 
 - eksploatacja właściwa – ponowne sprawdzenie wszystkich parametrów techniczno  
- eksploatacyjnych i w 
   przypadku niewłaściwych wyników ponowna regulacja. 
 - montaż rurociągów gazowych z armaturą, systemem detekcji gazu 
 - wykonanie malowania, czyszczenia, odtłuszczania, izolacji antykorozyjnej próby 
szczelności, malowania 
   gruntowego, malowania nawierzchniowego, płukania, oznakowania, 
 - wykonanie przejść ppoż. 
 
Dolne źródło 
Ze względu na wymagana moc cieplną dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych 
budynku należy wykonać dolne źródło ciepła w postaci sond gruntowych – 
kolektorów pionowych, skąd czerpana będzie energia 







geotermiczna. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacja dolnego źródła 
ciepła należy dokonać pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia punktów dla 
odwiertów, tras prowadzenia przewodów, połączeń poziomych oraz miejsca 
lokalizacji studni zbiorczej. 
 
Należy wykonać 14 otworowych wymienników ciepła o parametrach: 
  głębokość otworu - 100 m 
  głębokość zapuszczenia rur wymiennika - 100 m 
  średnica otworu - 140 mm 
  średnica zewnętrzna rur wymiennika - Dz – 40 mm x 3,7 mm 
  materiał rur wymiennika – PE40x3,7 PN16 SDR11 PE100 
 
Otwory dla wymienników w postaci U-rurki nalewy wykonać metoda wierceń z 
płuczka. 
Do otworów należy wprowadzić pojedyncze U-rurki wykonane z HDPE100, kolor 
niebieski SDR11, o 
średnicy rury 40mm. Dla stabilizacji rozstawu pomiędzy rurami należy na długości 
wymiennika co 3 m 
zastosować rozpórki dystansowe z tworzywa sztucznego. 
Podstawę U-rurki należy zabezpieczyć głowicą wykonaną z tworzywa sztucznego, 
której celem jest 
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem podczas wprowadzania do otworu. 
 
Wypełnienie otworu należy wykonać metoda iniekcji od dołu otworu do góry do 
poziomu terenu. Po 
wprowadzeniu kolektora U-rurki do otworu, przewody należy zalać czynnikiem 
roboczym tj. wodnym 
roztworem glikolu propylenowego 30% . 
 
Rury z pionowych wymienników ciepła w układzie poziomym równolegle włączone są 
do studni zbiorczej 
oznaczonej na mapie. 
Ze studni zbiorczej przyłącze dolnego źródła ciepła doprowadzone są do budynku i 
włączone w układ 
technologiczny pompy ciepła. 
Dla zrównoważenia hydraulicznego rozpływów czynnika obiegowego pomiędzy 
wymiennikami pionowymi 
należy zamontować system równoważenia za pomocą zaworów regulacyjnych – 
rotametrów. 
Na przewodach zasilających kolektory pionowe należy zainstalować zawory 
odcinające kulowe. Połączenia 
armatury z przewodami mufowe, poprzez skręcanie, przy czym jedno połączenie 
należy wykonać przy 
użyciu łącznika. Na rozdzielaczach zasilającym i powrotnym przewidziano 
odpowietrzniki. Na króćcach 
przyłączeniowych odpowietrzników należy zamontować zawory odcinające kulowe. 
Z rozdzielaczy (zasilającego i powrotnego) wyprowadzone są przewody łączące. 
Przejścia przewodów przez ścianki studni szczelne uniemożliwiające przesączanie 
się wód gruntowych do 
wnętrza studni. 







Wyposażenie studni kolektorowych - rozdzielacze oraz przewody przyłączeniowe do 
kolektorów pionowych 
oraz przewody przyłączeniowe do studni zbiorczych należy wykonać z rur 
polietylenowych -PE100, SDR11, 
PN16. Połączenia elementów wyposażenia studni należy wykonać w technologii 
skręcanej lub zgrzewania 
elektrooporowego lub zgrzewania czołowego. 
Studnie należy posadawiać w przygotowanym wykopie, którego szerokość powinna 
umożliwić swobodne 
wykonanie połączeń rur i zagęszczenie gruntu. 
Posadowienie studni rozdzielaczowej wykonać na ławie lub prefabrykowanej 
płycie  z betonu o gr. 10cm. 
Pod płytę  należy wykonać podsypkę i zagęścić o grubości około 20cm. Obsypkę 
należy wykonywać warstwami o grubości 15-30cm. 
 
Technologia centrali cieplnej 
Ogrzewanie budynku należy zrealizować za pomocą gruntowej pompy ciepła typu 
solanka -woda w układzie z kotłem gazowym. 
Pompa ciepła dwu sprężarkowa o parametrach jak w projekcie wykonawczym. 
W obiegu parownik/dolne źródło stosować pompę obiegową wg wymagań projektu i 
dostawcy  urządzenia. 
Wszystkie pompy powinny posiadać klasę energetyczną A++ i powinny być pompami 
elektronicznymi. 
Wszystkie instalacje zabezpieczać przed wzrostem ciśnienia stosując zawór 
bezpieczeństwa i naczynie 
wzbiorcze. 
 
Konstrukcje wsporcze pod pompy rurociągi i inne urządzenia 
Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociągi należy wykonać z kształtowników 
walcowanych na gorąco 
wg PN-86/H-93403. 
Rurociągi montować do ścian za pomocą typowych systemów zawieszeń i podpór. 
 
Próby szczelności na zimno oraz w stanie gorącym. 
Po wykonaniu źródła ciepła i chłodu instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej 
 - na zimno 
 - przy ciśnieniu - 0,6 MPa, instalacje technologiczne źródła ciepła i chłodu 
 - na gorąco przy parametrach roboczych 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy źródła ciepła i chłodu, które wykonane są ze stali 
nieocynkowanej tj.: przewody, 
podpory, uchwyty należy zabezpieczyć przeciw korozji. 
Należy je oczyścić przez szczotkowanie, a następnie pokryć dwukrotnie farba 
podkładowa. 
Po wyschnięciu farby podkładowej, po ok. 40 godz., pokryć wszystkie powierzchnie 
dwukrotnie farba 
nawierzchniowa. 
 
Rozruch i regulacja parametrów techniczno- eksploatacyjnych 







Po wszelkich próbach ciśnieniowych instalacji, wykonaniu płukania i napełnieniu 
odpowiednim czynnikiem 
obiegowym – roboczym instalacje technologiczna źródła ciepła należy poddać próbie 
rozruchowej. Do przeprowadzenia rozruchu odbiorniki ciepła oraz instalacje 
sanitarne zewnętrzne muszą być w pełni sprawne i przygotowane pod względem 
technicznym. Rozruch próbny należy prowadzić przez okres 72-godzin. W czasie tym 
należy dokonać wstępnej regulacji hydraulicznej instalacji oraz ustawić wstępne 
parametry techniczno- eksploatacyjne na urządzeniach technologicznych. W trakcie 
rozruchu należy prowadzić rejestracje parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
poszczególnych urządzeń oraz instalacji technologicznych. W trakcie rozruchu 
nastawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych należy zwiększać do 
maksymalnych, dochodząc do wartości obliczeniowych. Po zakończeniu rozruchu 72 
– godzinnego przystąpić do właściwej eksploatacji i w okresie zwłaszcza 
początkowym kontrolować i prowadzić rejestracje uzyskiwanych parametrów. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
Wszelkie przejścia rurociągów przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, stropy 
itp.) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 
przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy 
wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia 
przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami 
branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem 
przepisów p.poż. dla przejść instalacyjnych. 
· Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, 
· W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
· Tuleja ochronna powinna być dwa razy większa od średnicy rury przewodowej: 
o Co najmniej o 2cm, przy przejściu przez ścianę, 
o Co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
· Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm 
z każdej strony oraz o 
2cm powinna wystawać powyżej posadzki (przejście rury przez strop), 
· Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w 
sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej równą klasie odporności danej 
przegrody, 
· Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną należy wypełnić 
materiałem trwale elastycznym nie 
agresywnym dla rury. 
 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST -Wymagania  ogólne - pkt.2. 

        Materiały stosowane do budowy centrali cieplnej powinny mieć: 
      -   oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  
zgodności  ze 
          zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   







Norm,   z 
          europejską  aprobatą  techniczną   lub   krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa 
          członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną 
           przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
      -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   
przez 
           producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających 
           niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   
Komisję 
           Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające 
   obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską 
    Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
 

 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
Do wykonania instalacji zastosować należy: 
Pompa ciepła / parametry i wyposażenie; 
 - dwu kompresorowa z podziałem mocy 50%/50% (R410) moc cieplna 73,5 kW (przy 
B-0) 
 - sterownik  zintegrowany, menu w języku polskim 
 - 2 kompresory (stopnie mocy:2) 
 - grupa bezpieczeństwa 
 - maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego - 11,7 m3/h 
 - minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego     - 7,3  m3/h 
 - minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego     - 14,3 m3/h 
 - maksymalna temperatura zasilania - 62 +/-2 oC 
 - min / max temp. dolnego źródła -5 / +25 oC 
 - napięcie zasilania 400V 
 - bezdrganiowe przyłącza do podłączenia układu hydraulicznego 
 - izolowana obudowa ze swobodnie pływającą płytą podstawy sprężarki 
 - moc akustyczna 61dB(A)+/-2 
 - elektroniczny zawór rozprężny 
 - zintegrowany pomiar wytworzonej energii cieplnej 
 - elektroniczne pompy górnego i dolnego źródła ciepła dostarczane w zestawie  
 - maksymalny prąd rozruchowy 56 +/-2 A . 
 - moduł ModBus 
 
Kocioł gazowy (2szt.) / parametry i wyposażenie; 
 - Kocioł kondensacyjnu 
 - moc grzewcza maksymalna przy 50/30stC: 25-110kW 
 - sterownik z modułem ModBus, przewodem, czujnikiem temp. zbiornika buforowego 
 - zestaw przyłączeniowy – zawory odcinające zawór bezpieczeństwa,  
   neutralizator ścieków 
 - ogranicznik poziomu wody  
 - grupa bezpieczeństwa  







 - przewody giętkie w oplocie,  podkładki antywibracyjne 
 - kanał wylotu spalin /doprowadzenia powietrza: 110 / 160 mm 
 - masa: 84kg 
 - wys/szer/głębokość: 852 / 480 / 570 mm 
 
Pompy obiegowe: 
- pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania  
- pompa obiegowa instalacji ogrzewania podłogowego  
- pompa obiegowa obiegu wewnętrznego kotła 
 
Instalacja dolnego źródła   
Czynnik -  30% glikolu propylenowego. 
Dolne źródło -  wiercone pionowe wymienniki gruntowe o głębokości  100m – 
14kpl. z zapuszczonymi wewnątrz sondami z rur PE 40x3,7 PN16 SDR11 
PE100. 
Rozdział czynnika - studnia rozdzielaczowa ( rozdzielacz  PEHD 90x5,4 PN8. z 
czynnymi 14 sekcjami 40x3,7 ). 
 
Rurociągi i armatura 
Rurociągi – główne rozprowadzenia instalacji grzewczej oraz instalację wody 
chłodzącej na poziomie piwnic wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie 
z normą PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie Wszystkie zmiany kierunków 
należy wykonać z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (kolanek) do 
wspawania. Nie dopuszcza się gięcia rurociągów. Na kondygnacjach ponad piwnicą 
rozprowadzenie  wykonać w technologii rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych 
cienkościennych łączonych metodą zaciskową. Rurociągi należy mocować tak, aby 
była odpowiednia przestrzeń do zamontowania izolacji termicznej. Całość robót 
wykonać z instrukcją producenta. Ilość podpór musi być taka, aby nie powstały 
jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia. Kompensacja instalacji realizowana 
będzie w sposób naturalny poprzez załamania rurociągów. Główne poziome 
przewody rozprowadzające prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w 
kierunku pionów i rozdzielaczy strefowych. Instalację grzewczą prowadzoną w 
posadzce oraz pętle ogrzewania podłogowego wykonać w technologii z rur 
warstwowych Pex/AL/PE PN10 . 
 
Armatura - dla ciśnienia roboczego min. 1,6 MPa i temperatury min.110 0C . Projekt 
przewiduje montaż armatury odcinającej – dla średnic z zakresu DN 15-65 zawory 
kulowe gwintowane natomiast powyżej  - kołnierzowe. Wszystkie elementy armatury 
muszą być łatwo demontowalne w sposób zapewniający łatwą konserwację. 
Instalacja wyposażona będzie w zawory równoważące ręczne z kurkiem spustowym i 
króćcami pomiarowymi. 
Instalację wyposażono w filtry mechaniczne montowane przy pompie ciepła, kotle 
gazowym i zbiorniku buforowym. 
 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie 
rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 
współczynniku przewodności cieplnej nie gorszym niż l= 0,035 W/mK . Grubość 
izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 
Poz. 461  z 2009r. Preferowana izolacja prefabrykowana z prefabrykowanej wełny 
mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej oraz izolacja prefabrykowana.  
 







 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - 

pkt. 3. 

3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia 
stosowane przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są 
rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych 
(przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na 
drabinach rozstawno-przystawnych. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2.Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca 
się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub 
stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 1.3. 

5.2.Szczególne zasady wykonania robót 
      Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
      obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót 
      instalacyjnych,elementy budowlano -konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
urządzeń odpowiadają 
      założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń 
odbiegające od wytycznych  
      w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i 
głównego projektanta. 
 







                                                         
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - Wymagania ogólne - pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 
      Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i  
      Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i 
urządzenia),  w metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych 
przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.0. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - Wymagania 

ogólne pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 

 
 
 
 
 







10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o 
napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące 
oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej 
PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria 
wyboru 
PN-EN 378-1:2002/A1:2004 
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 1: 
Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1) 
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 
PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 
PN-EN 378-3:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i 
ochrona osobista (Zmiana A1) 
PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 
PN-EN 378-4:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, 
naprawa i odzysk (Zmiana A1) 
PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, 
tłumiki drgań i 
kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż 
PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i 
montażowe instalacji, 
rurociągów i przyrządów. Układy i symbole 
PN-EN 12178:2004 (U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu 
cieczy. Wymagania, badania i 
znakowanie 
PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające 
przed nadmiernym 
ciśnieniem. Wymagania i badania 
PN-EN 12284:2004 (U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, 
badania i znakowanie 
PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające 
przed nadmiernym 
ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń 
PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu 
PN-EN 14511-1:2004 (U) Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 
sprężarkami o napędzie elektrycznym 
wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje 
PN-EN 14511-2:2004 (U) Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 
sprężarkami o napędzie elektrycznym 







wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań 
PN-EN 14511-3:2004 (U) Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 
sprężarkami o napędzie 
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań 
PN-EN 14511-4:2004 (U) Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 
sprężarkami o napędzie elektrycznym 
wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 4: Wymagania 
Oprócz ww. dokumentów stosować wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i 
elementów  instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy,  
zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej, instrukcjach 
montażowych i eksploatacji. 
 
 

STB 3.2   CENTRALNE OGRZEWANIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- montaż grzejników i armatury grzejnikowej 

-  montaż armatury instalacyjnej, zbiorników odpowietrzających, naczyń 
wzbiorczych 

- montaż szafek rozdzielaczowych i rozdzielaczy 

- montaż rurociągów stalowych czarnych ze szwem i izolacji 

- montaż rur wielowarstwowych Pex/Al/Pe w posadzce 

- montaż instalacji ogrzewania podłogowego 

- wykonanie malowania, czyszczenia, odtłuszczania, izolacji antykorozyjnej próby 
szczelności, malowania   gruntowego, malowania nawierzchniowego, płukania, 
oznakowania,  

- wykonanie przejść ppoż. 
 
Konstrukcje wsporcze pod rurociągi i inne urządzenia 
Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociągi należy wykonać z kształtowników 
walcowanych na gorąco 







wg PN-86/H-93403. 
Rurociągi montować do ścian za pomocą typowych systemów zawieszeń i podpór. 
 
Próby szczelności na zimno oraz w stanie gorącym. 
Po wykonaniu instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej 
 - na zimno 
 - przy ciśnieniu - 0,6 MPa, instalacje technologiczne źródła ciepła i chłodu 
 - na gorąco przy parametrach roboczych 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy, które wykonane są ze stali nieocynkowanej tj.: przewody, 
podpory, uchwyty należy zabezpieczyć przeciw korozji. 
Należy je oczyścić przez szczotkowanie, a następnie pokryć dwukrotnie farba 
podkładowa. 
Po wyschnięciu farby podkładowej, po ok. 40 godz., pokryć wszystkie powierzchnie 
dwukrotnie farba 
nawierzchniowa. 
 
Rozruch i regulacja parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
Po wszelkich próbach ciśnieniowych instalacji, wykonaniu płukania i napełnieniu 
odpowiednim czynnikiem 
obiegowym – roboczym instalacje technologiczna źródła ciepła należy poddać próbie 
rozruchowej. Do przeprowadzenia rozruchu odbiorniki ciepła oraz instalacje 
sanitarne zewnętrzne muszą być w pełni sprawne i przygotowane pod względem 
technicznym. Rozruch próbny należy prowadzić przez okres 72-godzin. W czasie tym 
należy dokonać wstępnej regulacji hydraulicznej instalacji oraz ustawić wstępne 
parametry techniczno- eksploatacyjne na urządzeniach technologicznych. W trakcie 
rozruchu należy prowadzić rejestracje parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
poszczególnych urządzeń oraz instalacji technologicznych. W trakcie rozruchu 
nastawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych należy zwiększać do 
maksymalnych, dochodząc do wartości obliczeniowych. Po zakończeniu rozruchu 72 
– godzinnego przystąpić do właściwej eksploatacji i w okresie zwłaszcza 
początkowym kontrolować i prowadzić rejestracje uzyskiwanych parametrów. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
Wszelkie przejścia rurociągów przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, stropy 
itp.) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 
przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy 
wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia 
przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami 
branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem 
przepisów p.poż. dla prześć instalacyjnych. 
· Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, 
· W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
· Tuleja ochronna powinna być dwa razy większa od średnicy rury przewodowej: 
o Co najmniej o 2cm, przy przejściu przez ścianę, 
o Co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
· Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm 
z każdej strony oraz o 
2cm powinna wystawać powyżej posadzki (przejście rury przez strop), 







· Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w 
sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej równą klasie odporności danej 
przegrody, Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną należy wypełnić 
materiałem trwale elastycznym nie agresywnym dla rury. 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST - Wymagania  ogólne - pkt.2. 

        Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny 
mieć: 
      -   oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  
zgodności  ze 
          zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   
Norm,   z 
          europejską  aprobatą  techniczną   lub   krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa 
          członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną 
           przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
      -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   
przez 
           producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających 
           niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   
Komisję 
           Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające 
   obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską 
    Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
 
Do wykonania instalacji zastosować należy: 
Instalacja ogrzewania podłogowego  
Maty izolacyjne ze styropianu EPS100 o gr. 50mm na stropie nad piwnicą oraz na 
podłodze na gruncie gr. 100mm. Nad styropianem wyskalowana folia do ogrzewania 
podłogowego. Pod styropianem - folia PE. Wysokość wylewki anhydrytowej  na 
styropianie 8.cm.  Sposób wygrzewania posadzki prowadzić wg instrukcji. W 
przypadku realizacji posadzki w etapach lub z opóżnieniem czasowym w projekcie 
wskazano wykonanie dylatacji pomiędzy pomieszczeniami. 
Komplet instalacji tj. rurociągi, rozdzielacze, odpowietrzniki, szafki rozdzielaczowe 
jako komplet od jednego dostawcy  
 







Elementy grzewcze: 
-  grzejniki typu konwektorowego w wersji z płaską płytą czołową z wbudowanymi 
zaworami termostatycznymi  
   Podejścia podwójne z odcięciami i funkcją opróżniania z  blokadą nastawy 
    Grzejniki montowane we wnękach ściennych zamawiać w komplecie z nóżkami do 
montażu na  
    podłodze. Kolor grzejników wg branży arch. 
-  grzejniki kanałowe do pracy z instalacją dwururową, z drewnianą (dąb) i 
aluminiową kratką osłonową. Grzejniki zamawiać w wersji z zaworem regulacyjnym z 
siłownikiem elektrycznym, systemem sterowania (sterownik / termostat naścienny do 
współpracy z BMS dla grupy grzejników z wyznaczeniem jednostki wiodącej jako 
master z kartą MODBUS), z jednym lub więcej sterownikiem naściennym dla 
każdego z pomieszczeń. Ruszt drewniany i aluminiowy  jako  zwijany do czyszczenia 
grzejników . Ruszt drewniany we wszystkich pomieszczeniach z podłogą drewnianą. 
Okablowanie sterownicze grzejników kanałowych z zadajnikiem naściennym wykona 
wykonawca instalacji ogrzewania. 
W przypadku grzejników kanałowych wydajność grzewwczą i chłodniczą ustalono dla 
poziomu obrotów wentylatora nie większej niż 50%. 
 
Rurociągi i armatura 
Rurociągi – główne rozprowadzenia instalacji grzewczej oraz instalację wody 
chłodzącej na poziomie piwnic wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie 
z normą PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie Wszystkie zmiany kierunków 
należy wykonać z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (kolanek) do 
wspawania. Nie dopuszcza się gięcia rurociągów. Na kondygnacjach ponad piwnicą 
rozprowadzenie  wykonać w technologii rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych 
cienkościennych w technologii łączonych metodą zaciskową. Rurociągi należy 
mocować tak, aby była odpowiednia przestrzeń do zamontowania izolacji termicznej. 
Całość robót wykonać z instrukcją producenta. Ilość podpór musi być taka, aby nie 
powstały jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia. Kompensacja instalacji 
realizowana będzie w sposób naturalny poprzez załamania rurociągów. Główne 
poziome przewody rozprowadzające prowadzone z zachowaniem minimalnego 
spadku w kierunku pionów i rozdzielaczy strefowych. Instalację grzewczą 
prowadzoną w posadzce oraz pętle ogrzewania podłogowego wykonać w technologii 
z rur warstwowych Pex/AL/PE PN10 . 
 
Armatura - dla ciśnienia roboczego min. 1,6 MPa i temperatury min.110 0C . Projekt 
przewiduje montaż armatury odcinającej – dla średnic z zakresu DN 15-65 zawory 
kulowe gwintowane natomiast powyżej  - kołnierzowe. Wszystkie elementy armatury 
muszą być łatwo demontowalne w sposób zapewniający łatwą konserwację. 
Instalacja wyposażona będzie w zawory równoważące ręczne  z kurkiem spustowym 
i króćcami pomiarowymi. 
Instalację wyposażono w filtry mechaniczne montowane przy pompie ciepła, kotle 
gazowym i zbiorniku buforowym. 
 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie 
rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 
współczynniku przewodności cieplnej  l= 0,035 W/mK . Grubość izolacji zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461  z 2009r. 
Preferowana izolacja prefabrykowana z prefabrykowanej wełny mineralnej w 
płaszczu ochronnym z foli aluminiowej oraz izolacja prefabrykowana .  







 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - 

pkt. 3. 

3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia 
stosowane przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są 
rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych 
(przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na 
drabinach rozstawno-przystawnych. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2.Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca 
się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub 
stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 5. 

5.2.Szczególne zasady wykonania robót 
      Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
      obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót 
      instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
urządzeń odpowiadają 
      założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń 
odbiegające od wytycznych  
      w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i 
głównego projektanta. 
 
 







6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - Wymagania ogólne - pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
      Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i  
      Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i 
urządzenia),  w metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych 
przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.0. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - Wymagania 

ogólne pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Oprócz przepisów i norm zawartych w części ogólnej stosować wymagania i 
zalecenia dostawców urządzeń i elementów  instalacyjnych, zatwierdzonych i 
przyjętych do realizacji budowy,  zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji 
techniczno -ruchowej, instrukcjach montażowych i eksploatacji. 







STB 3.3   CIEPŁO TECHNOLOGICZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji ciepła technologicznego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

-  montaż armatury instalacyjnej, zbiorników odpowietrzających, naczyń  
   wzbiorczych 

- montaż rurociągów i izolacji 

- wykonanie próby szczelności, płukania, oznakowania, malowania, czyszczenia 

- wykonanie przejść ppoż. 
 
Konstrukcje wsporcze pod rurociągi i inne urządzenia 
Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociągi należy wykonać z kształtowników 
walcowanych na gorąco 
wg PN-86/H-93403. 
Rurociągi montować do ścian za pomocą typowych systemów zawieszeń i podpór. 
 
Próby szczelności na zimno oraz w stanie gorącym. 
Po wykonaniu instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej 
 - na zimno 
 - przy ciśnieniu - 0,6 MPa, instalacje technologiczne źródła ciepła i chłodu 
 - na gorąco przy parametrach roboczych 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy, które wykonane są ze stali nieocynkowanej tj.: przewody, 
podpory, uchwyty należy zabezpieczyć przeciw korozji. 
Należy je oczyścić przez szczotkowanie, a następnie pokryć dwukrotnie farba 
podkładowa. 
Po wyschnięciu farby podkładowej, po ok. 40 godz., pokryć wszystkie powierzchnie 
dwukrotnie farba 
nawierzchniowa. 
 
Rozruch i regulacja parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
Po wszelkich próbach ciśnieniowych instalacji, wykonaniu płukania i napełnieniu 
odpowiednim czynnikiem 







obiegowym – roboczym instalacje technologiczna źródła ciepła należy poddać próbie 
rozruchowej. Do przeprowadzenia rozruchu odbiorniki ciepła oraz instalacje 
sanitarne zewnętrzne muszą być w pełni sprawne i przygotowane pod względem 
technicznym. Rozruch próbny należy prowadzić przez okres 72-godzin. W czasie tym 
należy dokonać wstępnej regulacji hydraulicznej instalacji oraz ustawić wstępne 
parametry techniczno- eksploatacyjne na urządzeniach technologicznych. W trakcie 
rozruchu należy prowadzić rejestracje parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
poszczególnych urządzeń oraz instalacji technologicznych. W trakcie rozruchu 
nastawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych należy zwiększać do 
maksymalnych, dochodząc do wartości obliczeniowych. Po zakończeniu rozruchu 72 
– godzinnego przystąpić do właściwej eksploatacji i w okresie zwłaszcza 
początkowym kontrolować i prowadzić rejestracje uzyskiwanych parametrów. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
Wszelkie przejścia rurociągów przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, stropy 
itp.) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 
przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy 
wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia 
przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami 
branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem 
przepisów p.poż. dla prześć instalacyjnych. 
· Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, 
· W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
· Tuleja ochronna powinna być dwa razy większa od średnicy rury przewodowej: 
o Co najmniej o 2cm, przy przejściu przez ścianę, 
o Co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
· Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm 
z każdej strony oraz o 
2cm powinna wystawać powyżej posadzki (przejście rury przez strop), 
· Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej równą 
klasie odporności danej przegrody, Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją 
ochronną należy wypełnić materiałem trwale elastycznym nie agresywnym dla rury. 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST-Wymagania  ogólne - pkt.2. 

        Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny 
mieć: 
      -   oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  
zgodności  ze 
          zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   
Norm,   z 
          europejską  aprobatą  techniczną   lub   krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa 
          członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną 
           przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 







      -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   
przez 
           producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających 
           niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   
Komisję 
           Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające 
   obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską 
    Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
 

 Do wykonania instalacji zastosować należy: 
Pompy obiegowe: 

- pompa obiegowa instalacji ciepła technologicznego  
Rurociągi i armatura 
Rurociągi – główne rozprowadzenia instalacji grzewczej oraz instalację wody 
chłodzącej na poziomie piwnic wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie 
z normą PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie Wszystkie zmiany kierunków 
należy wykonać z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (kolanek) do 
wspawania. Nie dopuszcza się gięcia rurociągów. Na kondygnacjach ponad piwnicą 
rozprowadzenie  wykonać w technologii rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych 
cienkościennych  łączonych metodą zaciskową. Rurociągi należy mocować tak, aby 
była odpowiednia przestrzeń do zamontowania izolacji termicznej. Całość robót 
wykonać z instrukcją producenta. Ilość podpór musi być taka, aby nie powstały 
jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia. Kompensacja instalacji realizowana 
będzie w sposób naturalny poprzez załamania rurociągów. Główne poziome 
przewody rozprowadzające prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w 
kierunku pionów i rozdzielaczy strefowych. Instalację grzewczą prowadzoną w 
posadzce wykonać w technologii z rur warstwowych Pex/AL/PE PN10 . 
 
Armatura - dla ciśnienia roboczego min. 1,6 MPa i temperatury min.110 0C . Projekt 
przewiduje montaż armatury odcinającej – dla średnic z zakresu DN 15-65 zawory 
kulowe gwintowane natomiast powyżej  - kołnierzowe. Wszystkie elementy armatury 
muszą być łatwo demontowalne w sposób zapewniający łatwą konserwację. 
Instalacja wyposażona będzie w zawory równoważące ręczne  z kurkiem spustowym 
i króćcami pomiarowymi. 
Instalację wyposażono w filtry mechaniczne montowane przy pompie ciepła, kotle 
gazowym i zbiorniku buforowym. 
 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie 
rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 
współczynniku przewodności cieplnej  l= 0,035 W/mK . Grubość izolacji zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461  z 2009r. 
Preferowana izolacja prefabrykowana z prefabrykowanej wełny mineralnej w 
płaszczu ochronnym z foli aluminiowej oraz izolacja prefabrykowana.  
 
 







3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - 
pkt. 3. 

3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia 
stosowane przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są 
rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych 
(przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na 
drabinach rozstawno-przystawnych. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2.Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca 
się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub 
stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 5. 

5.2.Szczególne zasady wykonania robót 
       Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
       obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót 
       instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
urządzeń odpowiadają 
       założeniom projektowym  
      Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń odbiegające od 
wytycznych w projekcie    
       wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i głównego 
projektanta. 
 
 
 







6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - Wymagania ogólne - pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i 
urządzenia),  w metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych 
przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.0. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - Wymagania 

ogólne pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Oprócz przepisów i norm zawartych w części ogólnej stosować wymagania i 
zalecenia dostawców urządzeń i elementów  instalacyjnych, zatwierdzonych i 
przyjętych do realizacji budowy,  zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji 
techniczno -ruchowej, instrukcjach montażowych i eksploatacji.                  

 
 
 







 
STB 3.4  WODA CHŁODNICZA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

-  montaż armatury instalacyjnej, zbiorników odpowietrzających 

- montaż rurociągów i izolacji 

- montaż klimakonwektorów 

- montaż wymiennika ciepła 

- wykonanie próby szczelności, płukania, oznakowania, malowania, czyszczenia 

- wykonanie przejść ppoż. 

 
Konstrukcje wsporcze pod rurociągi i inne urządzenia 
Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociągi należy wykonać z kształtowników 
walcowanych na gorąco 
wg PN-86/H-93403. 
Rurociągi montować do ścian za pomocą typowych systemów zawieszeń i podpór. 
 
Próby szczelności na zimno oraz w stanie gorącym. 
Po wykonaniu instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej 
 - na zimno 
 - przy ciśnieniu - 0,6 MPa, instalacje technologiczne źródła ciepła i chłodu 
 - na gorąco przy parametrach roboczych 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy, które wykonane są ze stali nieocynkowanej tj.: przewody, 
podpory, uchwyty należy zabezpieczyć przeciw korozji. 
Należy je oczyścić przez szczotkowanie, a następnie pokryć dwukrotnie farba 
podkładowa. 
Po wyschnięciu farby podkładowej, po ok. 40 godz., pokryć wszystkie powierzchnie 
dwukrotnie farba 
nawierzchniowa. 







 
Rozruch i regulacja parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
Po wszelkich próbach ciśnieniowych instalacji, wykonaniu płukania i napełnieniu 
odpowiednim czynnikiem 
obiegowym – roboczym instalacje technologiczna źródła ciepła należy poddać próbie 
rozruchowej. Do przeprowadzenia rozruchu odbiorniki ciepła oraz instalacje 
sanitarne zewnętrzne muszą być w pełni sprawne i przygotowane pod względem 
technicznym. Rozruch próbny należy prowadzić przez okres 72-godzin. W czasie tym 
należy dokonać wstępnej regulacji hydraulicznej instalacji oraz ustawić wstępne 
parametry techniczno- eksploatacyjne na urządzeniach technologicznych. W trakcie 
rozruchu należy prowadzić rejestracje parametrów techniczno- eksploatacyjnych 
poszczególnych urządzeń oraz instalacji technologicznych. W trakcie rozruchu 
nastawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych należy zwiększać do 
maksymalnych, dochodząc do wartości obliczeniowych. Po zakończeniu rozruchu 72 
– godzinnego przystąpić do właściwej eksploatacji i w okresie zwłaszcza 
początkowym kontrolować i prowadzić rejestracje uzyskiwanych parametrów. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
Wszelkie przejścia rurociągów przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, stropy 
itp.) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 
przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleja a przewodem należy 
wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia 
przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami 
branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem 
przepisów p.poż. dla prześć instalacyjnych. 
· Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, 
· W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
· Tuleja ochronna powinna być dwa razy większa od średnicy rury przewodowej: 
o Co najmniej o 2cm, przy przejściu przez ścianę, 
o Co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
· Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm 
z każdej strony oraz o 
2cm powinna wystawać powyżej posadzki (przejście rury przez strop), 
· Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej równą 
klasie odporności danej przegrody, Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją 
ochronną należy wypełnić materiałem trwale elastycznym nie agresywnym dla rury. 
 
2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST.00 Wymagania  ogólne - pkt.2. 

        Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny 
mieć: 
      -   oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  
zgodności  ze 
          zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   
Norm,   z 







          europejską  aprobatą  techniczną   lub   krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa 
          członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną 
           przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
      -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   
przez 
           producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających 
           niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   
Komisję 
           Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające 
   obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską 
    Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
 
 
Do wykonania instalacji zastosować należy: 
 
Pompy obiegowe: 
- pompa obiegowa instalacji wody chłodzącej (obieg pierwotny)  
- pompa obiegowa instalacji wody chłodzącej (obieg wtórny)  
 
 
Rurociągi i armatura 
Rurociągi – główne rozprowadzenia instalacji grzewczej oraz instalację wody 
chłodzącej na poziomie piwnic wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie 
z normą PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie Wszystkie zmiany kierunków 
należy wykonać z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (kolanek) do 
wspawania. Nie dopuszcza się gięcia rurociągów. Na kondygnacjach ponad piwnicą 
rozprowadzenie  wykonać w technologii rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych 
cienkościennych łączonych metodą zaciskową. Rurociągi należy mocować tak, aby 
była odpowiednia przestrzeń do zamontowania izolacji termicznej. Całość robót 
wykonać z instrukcją producenta. Ilość podpór musi być taka, aby nie powstały 
jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia. Kompensacja instalacji realizowana 
będzie w sposób naturalny poprzez załamania rurociągów. Główne poziome 
przewody rozprowadzające prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w 
kierunku pionów i rozdzielaczy strefowych. Instalację grzewczą prowadzoną w 
posadzce oraz pętle ogrzewania podłogowego wykonać w technologii z rur 
warstwowych Pex/AL/PE PN10 . 
 
Armatura - dla ciśnienia roboczego min. 1,6 MPa i temperatury min.110 0C . Projekt 
przewiduje montaż armatury odcinającej – dla średnic z zakresu DN 15-65 zawory 
kulowe gwintowane natomiast powyżej  - kołnierzowe. Wszystkie elementy armatury 
muszą być łatwo demontowalne w sposób zapewniający łatwą konserwację. 







Instalacja wyposażona będzie w zawory równoważące ręczne z kurkiem spustowym i 
króćcami pomiarowymi. 
Instalację wyposażono w filtry mechaniczne FS-1 montowane przy pompie ciepła, 
kotle gazowym i zbiorniku buforowym. 
 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie 
rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 
współczynniku przewodności cieplnej  l= 0,035 W/mK . Grubość izolacji zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461  z 2009r. 
Preferowana izolacja prefabrykowana z prefabrykowanej wełny mineralnej w 
płaszczu ochronnym z foli aluminiowej oraz izolacja prefabrykowana.  
 
Instalacja wody chłodzącej 
Dla rozdziału czynnika chłodniczego (glikol 30%) i wody chłodzącej montować 
wymiennik płytowy. 
 
Parametry wymiennika; 
a) strona wodna 
 - czynnik: woda 
 - temperatura na wejściu do wymiennika 19 oC 
 - temperatura na wyjściu z wymiennika    14 oC   
        - spadek ciśnienia na wymienniku 3,5kPa 
a) strona glikolowa 
 - czynnik: glikol 30% 
 - temperatura na wejściu do wymiennika 13 oC 
 - temperatura na wyjściu z wymiennika    16 oC 
        - spadek ciśnienia na wymienniku 13,0 kPa 

                                                                                        3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - 

pkt. 3. 

3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia 
stosowane przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są 
rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych 
(przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na 
drabinach rozstawno-przystawnych. 

 

 

                                                                                          4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 







Ogólne zasady transportu podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2.Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca 
się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub 
stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

                                                                                         5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 5. 

5.2.Szczególne zasady wykonania robót 
      Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
      obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót 
      instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
urządzeń odpowiadają 
      założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń 
odbiegające od wytycznych  
      w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i 
głównego projektanta. 
 
                                                              6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - Wymagania ogólne - pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 







Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i 
urządzenia),  w metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych 
przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót. 

                                                                                         8. ODBIÓR ROBÓT 

8.0. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

                                                                                   9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - Wymagania 

ogólne pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Oprócz przepisów i norm zawartych w części ogólnej stosować wymagania i 
zalecenia dostawców urządzeń i elementów  instalacyjnych, zatwierdzonych i 
przyjętych do realizacji budowy,  zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji 
techniczno -ruchowej, instrukcjach montażowych i eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







STB 3.5   INSTALACJA GAZOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- montaż szafki gazowej  

- montaż zaworu głównego, zaworów odcinających w szafie gazowej 

- montaż zaworu szybkozamykającego MAG w szafie gazowej 

- montaż rurociągów gazowych 

-  montaż armatury instalacyjnej 

- wykonanie czyszczenia, odtłuszczania, izolacji antykorozyjnej próby szczelności, 
malowania gruntowego, malowania nawierzchniowego, oznakowania, 

 
       - próba szczelności instalacji gazowej 
 
       - zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Próba szczelności instalacji gazowej. 
Przed przekazaniem instalacji do użytkowania należy przeprowadzić główną próbę 
szczelności. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie 
posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu 
końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. 
Ciśnienie próby       - 0.6 MPa 
Czas trwania min.   -    1 h 
Medium                   - powietrze 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać 
wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0 - 1,0 MPa. 
Manometr rejestrujący powinien posiadać ten sam zakres pracy. Wynik głównej 
próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 60 minut (1h) od 
ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy, które wykonane są ze stali nieocynkowanej tj.: przewody, 







podpory, uchwyty należy zabezpieczyć przeciw korozji. 
Należy je oczyścić przez szczotkowanie, a następnie pokryć dwukrotnie farba 
podkładowa. 
Po wyschnięciu farby podkładowej, po ok. 40 godz., pokryć wszystkie powierzchnie 
dwukrotnie farba 
nawierzchniowa. 
 
 
 
                                                                  2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST - Wymagania  ogólne - pkt.2. 

       Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny 
mieć: 
      -   oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  
zgodności  ze 
          zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   
Norm,   z 
          europejską  aprobatą  techniczną   lub   krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa 
          członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną 
           przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
      -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   
przez 
           producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających 
           niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   
Komisję 
           Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające 
   obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską 
    Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
 

 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
 
 
 
Do wykonania instalacji zastosować należy: 
 
Szafka gazowa: 
Szafka gazowa do zabudowy przyściennej z zaworem głównym, zaworami 
odcinającymi i zaworem szybkozamykającym z przygotowaniem do montażu 
reduktora i gazomierza. Reduktor i gazomierz są przedmiotem dostawy zakładu 







gazowniczego. Przy prefabrykacji szafy gazowej należy uwzględnić życzenia i 
wytyczne zakładu gazowniczego przed rozpoczęciem robót montażowych. 
 
Aktywny system bezpieczeństwa gazowego: 
 - centralka alarmowa  
 - detektor gazu 2-progowy – 2szt. 
 - zawór szybkozamykający  
 - okablowanie 
 
Rurociągi  
Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie. Wszystkie zmiany kierunków należy wykonać z 
wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (kolanek) do wspawania.. Do budowy 
instalacji należy stosować rury i armaturę posiadającą certyfikat zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi  zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dot. wyrobów budowlanych 
Dz.U. nr 10/95r. poz.48.  
Należy w zakresie robót uwzględnić wymianę odcinka stalowego podziemnego przy 
szafce  zewnętrznej i dostosować go do elementów w szafce. 
 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Przed zamontowaniem 
należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery, i inne elementy).  
Kolejność wykonywania robót: 
 - wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 - wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
 - przecinanie rur, 
 - założenie tulei ochronnych, 
 - ułożenie rur 
 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 
5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur 
stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub 
innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach 







oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej.  
Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za 
pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz 
budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 
elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub 
mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym 
od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 
Całość Instalacji wykonaną z zastosowaniem przewodów stalowych, w tym armaturę 
oraz urządzenia na instalacji wykonanej z materiałów nieprzewodzących prądu 
elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999. 
 
Armatura i osprzęt 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna 
być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym.  
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez 
oś przewodu. 
 
 
 
 
                                                                                        3. SPRZĘT 







3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - 

pkt. 3. 

3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia 
stosowane przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są 
rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych 
(przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na 
drabinach rozstawno-przystawnych. 

                                                                                        4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2.Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca 
się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub 
stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
 

                                                                                  5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 5. 

5.2.Szczególne zasady wykonania robót 
      Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
      obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót 
      instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
urządzeń odpowiadają 
      założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń 
odbiegające od wytycznych  
      w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i 
głównego projektanta. 
 
 
                                                                6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 







6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - Wymagania ogólne - pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
       Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i 
       Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
 
 
 
 

                                                                                       7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i 
urządzenia),  w metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych 
przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót. 

                                                                                     8. ODBIÓR ROBÓT 

8.0. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

 
8.1.  Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wewnętrznej 
gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma  istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 
zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania 
robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy 







określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy 
on na przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie 
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru 
należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
 
 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich 
odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 
wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 







b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 
których 
wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym. 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw  
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 
przyczynami. 
 
 
                                                                             9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -  Wymagania 

ogólne pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz 
demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 

 
 







                                                                 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1  Polskie Normy 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
a. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania 
gazu (paliw płynnych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci 
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513). 
b. Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji 
urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
c. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – 
opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
d. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY - 
1988 
e. Ustalenia i uzgodnienia z lokalnym Zakładem gazowniczym. 







STB 3.6  WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
 
1.2. Zakres  stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 
Lp. N a z w a  

 
1.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

 
 

1.1. Montaż central wentylacyjnych 
 

 

1.2. Montaż odsprzęzeń akustycznych 
 

 

1.3. Montaż prostek wentylacyjnych prostokątnych 
 

 

1.4. Montaż prostek wentylacyjnych prostokątnych długości do 900 mm jako 
kształtki  
 

 

1.5. Montaż kształtek wentylacyjnych prostokątnych 
 

 

1.6. Montaż przewodu elastycznego izolowanego akustycznie 
 

 

1.7. Montaż prostek wentylacyjnych kołowych 
 

 

1.8. Montaż kształtek kołowych 
 

 

1.8.1.  Kolano 
 

 

1.8.2.  Nypel 
 

 

1.8.3.  Redukcja 
 

 

1.8.4.  Trójnik 
 

 

1.9. Montaż klap przeciwpożarowych okrągłych 
 

 

1.10. Montaż kratki kołowej ochronnej 
 

 







1.11 Montaż kratki prostokątnej ochronnej 
 

 

1.12. Montaż klap przeciwpożarowych prostokątnych 
 

 

1.13. Montaż tłumika hałasu do kanału okrągłego wykonanie sztywne 
 

 

1.14. Montaż wentylatorów 
 

 

1.15. Montaż skrzynki rozprężnej 
 

 

1.16. Montaż kratek wentylacyjnych 
 

 

1.17. Montaż zaworu wentylacyjnego 
 

 

1.17.1.  Montaż zaworu wentylacyjnego wywiewnego 
 

 

1.17.2.  Montaż zaworu wentylacyjnego nawiewnego 
 

 

1.18. Montaż przepustnicy jednopłaszczyznowej okrągłej 
 

 

1.18. Montaż przepustnicy wielopłaszczyznowej 
 

 

1.19 Montaż klapy zwrotnej o przekroju kołowym 
 

 

1.20 Montaż klapy zwrotnej o przekroju prostokątnym 
 

 

1.21. Montaż króćca amortyzacyjnego prostokątnego 
 

 

1.22. Montaż nawiewnika wirowego 
 

 

1.23. Montaż izolacji 
 

 

1.24. Montaż izolacji p.poż. 
 

 

1.25. Montaż tłumika hałasu do kanału prostokątnego 
 

 

1.26. Uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji  
 

 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST - Wymagania  ogólne - pkt.2. 
        Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny 
mieć: 
      -   oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  
zgodności  ze 
          zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   







Norm,   z 
          europejską  aprobatą  techniczną   lub   krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa 
          członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną 
           przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
      -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   
przez 
           producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających 
           niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   
Komisję 
           Europejską, lub 
     -  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające 
        obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską 
         Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
 
Do budowy instalacji należy stosować materiały i urządzenia  dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i 
 aprobatami technicznymi aktualnymi na czas budowy. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i 
odbioru robót 
budowlano- montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
 
Izolacja termiczna 

 
Kanały wentylacyjne  nawiewne i wywiewne będą izolowane termicznie otuliną  z 
wełny mineralnej 
typu lamela o współczynniku lambda nie gorszym niż 0,4 w płaszczu z foli 
aluminiowej; 
 a. pomieszczenia techniczne - nawiew i wywiew grubość min. 5 cm 
 b. poddasze - nawiew i wywiew grubość min. 8 cm 
c. powierzchnia biurowa, ponad sufitami podwieszonymi i bruzdach ściennych  - 
nawiew i 
    wywiew grubość min. 3 cm 
 d. Szachty instalacyjne  - nawiew i wywiew grubość min. 3 cm 
 e. poziom piwnic - kanały nie obudowane i nie maskowane nie będą izolowane 
Całość izolacji wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. Wełna mineralna musi 
podczas montażu zachować swoją grubość.  
 
Mocowanie instalacji 
 
Maksymalny rozstaw podpór i zawiesi dla kanałów wentylacyjnych wynosi L=1,5m.  
Kanały wentylacyjne montować na wieszakach systemowych z obejmami z 
przekładką gumową do stropu i ścian poprzez kołki rozporowe – całość atestowana z 
ważną aprobatą.  







 
Przejścia i zabezpieczenia przez przegrody   
 
Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez strefy pożarowe i ściany oddzielenia 
pożarowego należy montować klapy odcinające pożarowe z nadanym znakiem CE 
lub częściowo zabezpieczyć kanały otuliną ognioodporną. 
Klapa jest wyposażona w siłownik (24V), wyzwalacz termiczny, wskaźniki krańcowe 
początki i końca otwarcia o odporności pożarowej EIS 120. Klapy powinny działać na 
zasadzie przerwy, tzn. brak napięcia powoduje zamknięcie klapy. Podanie napięcia 
powoduje otwarcie klapy.  
Przejścia kanałów przez pozostałe przegrody należy wypełnić płytami twardymi z 
wełny  
mineralnej. 
Kanały po montażu oznakować wg oznaczeń zakładowych lub wg normy PN-70/M-
01270 
poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunków przepływu. 
 
 
Czyszczenie kanałów 
 
Przewidzieć możliwość czyszczenia kanałów wentylacyjnych przy wykorzystaniu  
klap  
rewizyjnych. Otwory należy usytuować w szczególności w pobliżu klap p.poż  i 
przepustnic, przed  
i za tłumikami, na prostych odcinkach kanałów oraz po zmianie kierunku.  
Montaż otworów rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworów rewizyjnych wg 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI 
Instal. Montaż klap realizować na zamontowanych kanałach.   
Usytuowanie klap realizować  w konsultacji z inspektorem nadzoru w miejscu 
realnych możliwości ich montażu. Zaleca się, aby ten zakres robót konsultować i 
uzgodnić z firmą wskazaną przez Użytkownika, która będzie prowadzić obsługę 
budynku w tym zakresie. 
 

 
3 SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 3. 
 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane 
przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są rusztowania 
robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), 
pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na drabinach rozstawno-
przystawnych. 
 
 
 







4.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy 
opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to 
konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy (zwłaszcza na 
etapie robót stanu zerowego i surowego). 
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca się transport w opakowaniach 
fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub stosując odpowiedni 
sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 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 projektowej i ST, a także 
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. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót. 
W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych temperatur należy 
stosować Instrukcję ITB 282. 

  
5.2. Szczególne  zasady  wykonania  robót 
 







Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót 
- instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
urządzeń odpowiadają 
   założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń 
odbiegające od wytycz           
   -nych w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora 
nadzoru i głównego projektanta. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST. 
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
 
W dziale 6.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy 
czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 6.1. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z 
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi 
określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, 
Katalogach Nakładów Rzeczowych 
 
7.2. Szczególne zasady obmiaru 
 







W dziale 7.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego 
rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 
7.1. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi częściowemu, 
 - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynności 
należy sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw. 
odbiory międzyfazowe robót zanikających i ulegających zakryciu przez roboty 
następne w kolejności technologicznej. 
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

 
W dziale 8.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto 
informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego 
rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 
8.1. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż 
zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie 
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów 
kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Oprócz przepisów i norm wskazanych w części ogólnej punkt ST.00.10  należy 
stosować wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i elementów  instalacyjnych, 
zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy,  zawartych w kartach 
katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montażowych i 
eksploatacji.








STB  3.7 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD – KAN 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji sanitarnych w zakresie wewnętrznych instalacji wod-kan,. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

A. dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

- montaż rurociągów instalacji  wody zimnej i ciepłej 

- montaż armatury i urządzeń 

- montaż węzłów wodomierzowych 

- montaż hydrantów wewnętrznych 

- wykonanie przejść p.poż. 

- montaż izolacji termicznych 

- wykonanie prób ciśnieniowych i płukanie instalacji 

- oznakowanie instalacji 

B. dla instalacji kanalizacji sanitarnej i drenażu opaskowego 

- roboty ziemne 

- montaż rurociągów 

- montaż studni 

- montaż uzbrojenia rurociągów 

- montaż przyborów i urządzeń 

- montaż rur ochronnych 

 

 

 

 

 

 








2.   MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST- 

Wymagania  ogólne - pkt.2. 

Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny mieć: 

- oznakowanie  znakiem   CE  co  oznacza,   że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru   Polskich   Norm,   z 

europejską  aprobatą  techniczną   lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie  znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa określonym przez Komisję  

Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji. 
Do wykonania instalacji zastosować należy: 
Rurociągi i armatura 

Kanalizacja; poziome przewody odpływowe, piony, odpływy z przyborów sanitarnych 

wraz z podejściem wykonać z rur i kształtek w technologii PVC/PP HT dla temp do 

90st.C /połączenia kielichowe/. 

Odcinki kanalizacji sanitarnej podposadzkowej należy wykonać z rur PVC-U o jednolitej 

strukturze ścianki, klasy S, SDR34, SN8. 

Instalacja drenażu: rury drenarskie wykonane w technologii PVC-U z filtrem z włókna 

syntetycznego, systemowe studzienki drenarskie o đrednicy 315mm, z osadnikiem o 

głębokości 50cm i włazem kl. C250,   

Instalacja wody zimnej: całość instalcji wody zimnej bytowej od odgałęzienia na 

instalację wody p.poż.  wykonać z rur w technologii PP PN10. Odcinek od przyłącza 








wody do rozdziału instalacji bytowej i hydrantowej wykonać z rur stalowych podwójnie 

ocynkowanych łączonych poprzez kształtki i łączniki gwintowane ocynkowane. 

Instalacje podposadzkowe z rur w technologii PE/Al/PE PN10. 

Instalacja wody ciepłej: instalacja wewnętrzna wody ciepłej i cyrkulacji  wykonana 

będzie z rur w technologii PP typu Stabi PN20. Instalacje podposadzkowe z rur w 

technologii PE/Al/PE PN10.   

Instalacje podposadzkowe z rur w technologii PE/Al/PE PN10.   

Instalacja hydrantowa: całość instalacji wykonać z rur stalowych podwójnie 

ocynkowanych łączonych poprzez kształtki i łączniki gwintowane ocynkowane. 

Maksymalne ciśnienie pracy armatury – 1,6 MPa. 

 

Armatura: 

 -odcinająca kulowa, gwintowana min. PN10 

 -antyskażeniowa typu HA, EA, BA  

 -przy rozdziale instalacji na wodę bytową i hydrantową na odgałęzieniu wody bytowej 

zaprojektowano 

  montaż zaworu priorytetu . Przy spadku ciśnienia w instalacji wody  hydrantowej 

poniżej 2 bar nastąpi 

  odcięcie dopływu wody na cele socjalno-bytowe 

 -filtry siatkowe min. PN10 

Montaż rurociągów wg wymagań instrukcji montażowych dostawców i producentów 

systemów rurowych. 

Urządzenia: 

- elektryczny pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności 10l 

- elektryczny pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności 100l.  

- kompaktowa 2-pompowa przepompownia ścieków ze zbiornikiem o poj. V=130l  

-  hydrant wnękowy na wąż półsztywny DN25 dł. 30mb  

-  hydrant wnękowy z drzwiczkami w ścianie bocznej na wąż półsztywny dł. 30mb  

 
Izolacja termiczna 

Instalacja wody zimnej; rurociągi rozprowadzające i piony wodociągowe prowadzone 

wewnątrz budynku należy zabezpieczyć przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny 








prefabrykowanej gr. 9mm dla średnicy do dn 50 mm, powyżej gr. 13mm. Rurociągi 

podposadzkowe i w bruzdach ściennych w otulinie gr. min. 0,6 cm. 

Instalacja wody zimnej: rurociągi  c.w. należy zaizolować stosując otuliny 

prefabrykowane. Grubość izolacji zgodna z wymaganiami Rozp. Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 228 Poz. 1514      

Średnica wewnętrzna  rurociągu Grubość izolacji dla materiału o 0,035 W/mK 

[mm] 

do 22mm 20 

od22mm do 35mm 30 

od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rur 

Rurociągi podposadzkowe i bruzdach ściennych w otulinie gr. min. 0,6 cm. 

Preferowana izolacja z otuliny prefabrykowanej w technologii Tubolit DG 

 

 Armatura wypływowa,  przybory sanitarne i wpusty 

 

Szczegółowy dobór przyborów sanitarnych i armatury wywpływowej ujęto w załacznkiu 

do projketu – Załacznik nr1. Całośc wg wymagań branży architektonicznej. Armature 

wypływowa zamawiac w komplecie z osprzetem, wężyki przyłaczeniowe, zawory 

odcinające PN10. 

Wpusty podłogowe z rusztem ze stali nierdzewnej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 3. 

3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy 

robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są rusztowania robocze. 

Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), pozostałe prace 

na wysokościach poniżej 4m wykonywać na drabinach rozstawno-przystawnych. 

 

 

 








4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 
 

4.2.Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte zabezpieczenie przed 

uszkodzeniamimechanicznymi. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 

samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno zrzucać ze środków 

transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub stosując odpowiedni sprzęt 

rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2.Szczególne zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót  instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 

założeniom projektowym 

Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń odbiegające od wytycznych w 

projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i głównego 

projektanta. 

 

 

 

 








6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST - Wymagania ogólne - pkt 6. 

Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia),  w 

metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych przewodów, w roboczogodzinach 

czas wykonanych robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.0. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - Wymagania ogólne pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 

wykonania instalacji  obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie 

miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, 

dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i 

sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
 
 
 
 








10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Oprócz przepisów i norm wskazanych w części ogólnej punkt ST - Wymagania ogólne 

pkt.10  należy stosować wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i elementów  

instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy,  zawartych w kartach 

katalogowych, dokumentacji techniczno - ruchowej, instrukcjach montażowych i 

eksploatacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


