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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt.:  

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) 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. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

1.4.2. 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. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego  

o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. 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. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

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

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

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

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. 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. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.10. 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. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. 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. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. 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. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

1.4.19. 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. 



1.4.20. 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 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. 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. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 

określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. 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. 

1.4.24. 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. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana 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. 

1.4.27. 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. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. 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. 

1.4.30. 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. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa 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. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą 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. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. 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. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. 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 umowa w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 

projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. 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 nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. 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) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. 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. 

1.5.7. 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 zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. 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. 

1.5.9. 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. 

1.5.10. 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. 

1.5.11. 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 dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 



2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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. 

2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 

wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 

uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 

nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 

rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 

niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 

Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 

wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. 

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 SST 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. 

 

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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  



transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

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

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu 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 na piśmie 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. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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, SST. 

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 badan), 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 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

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 SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, 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 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  



dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo 

- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

(DZ.U. nr 92 poz.881), 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 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 okresu gwarancyjnego. 

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 badan z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

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

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 SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

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 Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST 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 i/lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 



a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) 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 badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

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

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 

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 SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 



4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 

(końcowy)”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

Ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

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

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

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. 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. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 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. Nr 198, poz. 2042). 

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. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 

rozbiórkowych w trakcie realizacji inwestycji pn.: 

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się: 

-  demontaż anten satelitarnych, 

-  demontaż przewodów elektrycznych na elewacji, 

-  wykucie bruzd poziomych w ścianach dla ukrycia kabli, 

-  demontaż krat okiennych, 

-  demontaż stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany wraz z wykuciem ościeżnic, 

-  skucie tynków na elewacji, 

-  usunięcie płytek elewacyjnych w strefie parteru, 

-  usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły, 

-  wykucie elementów stalowych na elewacji, 

-  rozebranie podokienników z cegieł i parapetów okiennych, 

-  demontaż obróbek blacharskich 

-  rozbiórka rynien i rur spustowych, 

-  rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 

-  rozbiórka pokrycia dachowego z papy, 

-  rewizja drewnianej konstrukcji dachu wraz z ewentualną wymianą zbutwiałych i uszkodzonych 

elementów drewnianych. 

- wywóz gruzu i elementów podlegających rozbiórce na składowisko. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST 00 (Wymagania ogólne) 

 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki to: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, szkło, złom 

stalowy, tworzywa sztuczne, papa. Materiały z rozbiórek i wyburzeń należy segregować. Uzyskany gruz 

budowlany usunąć poza teren budowy. Złom stalowy należy wywieźć do punktu skupu złomu. Odzysk za 



sprzedaż złomu uwzględnić w cenie ryczałtowej. Elementy szkodliwe ekologicznie należy poddać 

utylizacji i udokumentować. 

Zdemontowane istniejące elementy stolarki okiennej i drzwiowej , zabezpieczyć i przechowywać w 

suchym , zamkniętym pomieszczeniu. Elementy te powinny służyć wykonawcy stolarki otworowej do 

wykonania profilu indywidualnego identycznego z oryginałem 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 (Wymagania ogólne). 

Do wykonywania rozbiórek przewiduje się zastosowanie: łomów, kilofów, oskardów, młotów, 

wibromłotów ręcznych i mechanicznych, aparatów do cięcia stali, przecinarek tarczowych, urządzeń do 

kruszenia gruzu i segregacji. 

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo, spełnienie wymogów 

jakościowych i ilościowych. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów, a w tym szczególnie przylegających obiektów. 

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

bezpieczeństwa rozbieranego obiektu oraz przylegającej zabudowy. Zastosowany sprzęt nie może 

ponadto wywierać niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 (Wymagania ogólne) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest 

wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej 

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości 

bliższej od skrajnych przewodów : 2 m – dla linii NN, 5 m – dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN 

do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek :  

–należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części 

murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne;  

–w żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy;  

–rozbiórka murów  może być dokonywana przez zwalanie w sposób nie naruszający terenu działek 

sąsiednich  w okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub 

przy użyciu narzędzi pneumatycznych;  

–rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając  uprzednio 

warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; do rozbijania 

betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne;  

–elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi;  

-  urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, telefoniczne 

podlegają rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności demontuje się 

urządzenia wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe, płuczki oraz 

centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie demontuje się armaturę i 

dopiero na końcu przewody.   

-  ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń Każdorazowo, przed 

rozpoczęciem rozbiórki kolejnego elementu, należy usuwać z miejsca prowadzenia prac gruz i 



pozostawione resztki materiałów. Ściany rozbierać ostrożnie przy zastosowaniu lekkich rusztowań i 

stemplowania sąsiednich zagrożonych ewentualnym zawaleniem ścian 

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologii rozbiórek; 

- przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP 

i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i 

ochronne. 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz 

komplet potrzebnych narzędzi 

- roboty powinny być prowadzone tak, by nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji bądź przyległego obiektu. 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób tradycyjny, rozbierając poszczególne obiekty od dachu 

do fundamentów. Na placu budowy należy segregować materiały z rozbiórki. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 

stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
- wywóz gruzu budowlanego (ceramicznego, kamiennego, betonowego) leży po stronie wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć go poza teren budowy. 

- w obszarze prowadzonych robót dopuszcza się do ruchu tylko pojazdy i maszyny obsługujące budowę. 

Zabrania się poruszania wszelkimi pojazdami bez zezwolenia Kierownika Budowy 

- elementy drewniane należy usuwać przy pomocy narzędzi ręcznych lub/i elektronarzędzi 

- kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do rozbiórki powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 0,70 m 

oraz nieuszkodzone zakończenia robocze. 

- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych należy wykonywać ręcznie 

- do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe 

- rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu 

- gruz i materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera lub bezpośrednio na 

środki transportu 

- gruz z rozbiórki, elementy stolarki oraz obróbek blacharskich należy systematycznie wywozić na 

składowisko przystosowanymi do tego celu środkami transportu. 

- zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu 

prowadzenie rozbiórki za pomocą materiałów wybuchowych jest niedopuszczalne 

po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. 

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 



okolicznych terenach. 

Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 

szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne 

 

8. Odbiór robót 

- należy sprawdzić czy stan elementów rozbiórkowych jest zgodny z założeniami Dokumentacji 

Projektowej 

- należy sprawdzić czy wywieziony gruz i materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym 

składowisku. 

Rodzaje odbiorów robót: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - patrz ST 00 (Wymagania ogólne) 

 

10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94, z późn. zm.) 

- 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.03.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.02.151.1256) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pod nazwą: 

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Przedmiot ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

określeniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  

ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00   

Wymagania ogóln”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Papy zgrzewalne  

Papa termozgrzewalna o następujących parametrach technicznych 

- gramatura osnowy - 200g/m2 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min  - 2500 g/m2 

- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5cm wzdłuż / w poprzek, min  - 700 / 500 N 

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / w poprzek,  - min. 40 / 40 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach -                                               - 25oC 

- odporność na działanie wysokiej temperatury w ciągu 2h                   - +100oC 

- grubość - - min. 5mm +/- 0,2mm 

- gwarancja  min.                                                                                     - 10 lat 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 

SBS. Okres gwarancji na papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi od 3 

do 5 lat. Pokrycia papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegają konserwacji w 

trakcie swojego użytkowania. 



Kilkukrotnie dłuższą gwarancję osiągają papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt 

modyfikowany. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez 

cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich 

temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 

praktycznie przez cały rok. 

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub świadectwie. 

3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość miedzy stosami – 80 cm. 

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

2.2.6. Blacha z tytan-cynku. 

Blachy ze stali cynkowej powlekanej płaskie o grub. min. 0,55mm  w arkuszach w kolorze szarym. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

− są właściwie opakowane i oznakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane 

drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm; 

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-

89/B-27617; 

3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość miedzy warstwami – 80 cm. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 

długości 2 m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 



płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 

3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy  

wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 

a) betonowym, 

b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleina z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 

warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 

gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 

następujących zasad: 

1. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

- +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 

zgrzaniem. 

2. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

3. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

4. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość 

osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby 

nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 

względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie 

jest to możliwe przewidzieć większe spadki.  

5. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 

szerokości zakładu (12-15cm). 

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 

zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny 

wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

7. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

– podłużny 8 lub 10cm, 

– poprzeczny 12-15cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 



8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 

(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 

zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

9) Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

10) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

11) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

12) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.5. Obróbki blacharskie 

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy z cynkowej powlekanej o grubości od 0,55mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.6.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.6.5. Rynny z blachy cynkowej powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.6. Rury spustowe z blachy cynkowej powlekanej powinny być:.  

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.1. Kontrola wykonania pokryć 

6.1.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi  

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez  

Inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola miedzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  pokrywczych. 



6.1.2. Pokrycia papowe 

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza się w sposób podany w normie PN- 

98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

6.1.3. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

- kontrola prawidłowości wykonania podłoży pod obróbki 

- kontrola prawidłowości zamontowania rynhaków i haków do rur spustowych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu papa – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

- dla robót – rynny i rury spustowe - mb 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 

nie przekracza 0,50m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.2. Odbiór podłoża 

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża (deskowania), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.2. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań miedzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

8.3.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 



blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 

ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie 

i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy. 

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2  krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

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

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



10.1.Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.: 

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją: 

- obsadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych wraz z wypełnieniem szczeliny technologicznej pianką 

montażową,  

- osadzenia skrzydeł okien i drzwi wraz z ich regulacją,  

- prace wykończeniowe 

1.4.Okreslenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 



- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora. 

 

2.Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-00  

Wymagania ogólne. 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 

odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Materiałami są: 

-  okna piwniczne z PVC, 

-  okna strychu z PVC, 

-  okna parteru drewniane jednoramowe, 

-  kraty okienne w oknach parteru, 

-  witryny sklepowe parteru drewniane jednoramowe, 

-  drzwi zewnętrzne biblioteki drewniane jednoskrzydłowe z naświetlem, 

-  drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku płycinowe dwuskrzydłowe. 

Wykonawca stolarki przed wykonaniem powinien dokładnie rozmierzyć elementy stolarki 

zdemontowanej z obiektu, i na tej podstawie wykonać wzór stolarki do zastosowania o profilu 

indywidualnego identycznego z oryginałem; przed rozpoczęciem produkcji stolarki, wzór musi być 

zatwierdzony przez projektanta. 

Stolarkę okienną wykonać z drewna klejonego sosnowego selekcjonowanego. 

Wykończenie stolarki – malowane natryskowo fabrycznie wodorozcieńczalnymi farbami 

kryjącymi na kolor wg opisów w projekcie. W ramie okiennej zamontować nawietrzaki higrosterowalne. 

W skrzydłach zamontować uszczelki systemowe silikonowe. 

Do klejenia złączy w stolarce okiennej narażonej na działanie warunków atmosferycznych należy 

stosować kleje wodoodporne, odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone 

do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Zawartość w klejach składników toksycznych (np. 

formaldehydu),nie powinna być większa niż określają to wymagania PZH lub świadectwa ITB.  

Okucia okienne 

Zamknięcia obwiedniowe systemowe. W oknach uchylnych zastosować zaczep antywłamaniowy 

Okucia przed zamówieniem uzgodnić z Zamawiającym. 

 Szkło 

Szklenie zgodnie z dokumentacją. Szklenie bezbarwne typu float z zastosowanie szkła 1-komorowego 

szyb klejonych lub hartowanych.  

 

3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 



Sprzęt do wykonania montażu stolarki. 

Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać elementy 

przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej 

normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 

środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i 

powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 

element powinien leżeć na podkładach na 

wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej należy: 

- Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu 

powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%  

- Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy  

- Przygotować rusztowania pomocnicze 

5.2.Montaż stolarki budowlanej 

Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 

Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia, 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

- ustawienie i zakotwienie ościeży, 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

- osadzenie skrzydeł drzwiowych/okiennych 

Ościeżnice regulowane powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie 

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

powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 

miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć 

przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 

5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu metalowego. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych. 

Ustawienie okna w otworze okiennym 

Przed przystąpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym należy wyznaczyć poziom okien na danej 

kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych również piony otworów okiennych tak, aby po 

zainstalowaniu wszystkich okien na danej ścianie budynku uzyskać równe linie poziomów i pionów 

„rysunku” okien. 



1. Wyjąć skrzydła z ramy okiennej (ościeżnicy) 

2. Wpasować ramę w otwór okienny 

3. Ustawić ramę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (fugi) 

wokół ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy. 

W przypadku występowania węgarka - rama winna mieć również w stosunku do niego dystans o szer. 

minimum 1 cm 

4. Ramę okienną ustawia się w otworze za pomocą klinów rozmieszczając je tak, aby znajdowały się jak 

najbliżej punktów mocowania ramy w ościeże i wiązań czopowych ramy. 

Zamocowanie okna 

Rodzaj materiału ośnieża oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:  

-  materiał ceramiczny, beton - dybel rozporowy 

- drewno, beton komórkowy, cegły kratowe, pustaki szczelinowe - śruby z gwintem nacinającym 

- styropian (izolacje termiczne) - kotwy montażowe 

Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować rozpórki stałe lub mechaniczne. 

1. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ramy okiennej. 

2. Ilość zamontowanych dybli lub kotew zależy od wymiarów okna - przy czym maksymalny rozstaw 

dybli lub kotew nie powinien przekraczać 80 cm (rys.4) 

3. Wkręcenie wkrętów dyblowych lub kotwowych nie może spowodować odkształcenia ramy, wobec 

czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy umieścić w fugach, między ramą, a oście 

żem, przekładki drewniane o grubości szczeliny – jak najbliżej punktów montażowych. 

4. Zamontować skrzydła w ramie i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła (rozwieranie, 

uchylanie). 

5. Prawidłowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba należy 

dokonać niezbędnych korekt w odpowiednich punktach okuć mając na uwadze: 

a) maksymalne odchylenie skrzydła od ramy (zaczepy mimośrodowe), 

b) regulacja zawiasów na „środku” zakresu, 

c) równomierne rozłożenie przymyku skrzydła (5-6 mm) na całym obwodzie. 

6. W przypadku, gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm. (słupek ruchomy 

- należy stosować rozpórki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem czynności uszczelniania. 

Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej 

Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem, a ramą okienną dokonuje się przy użyciu środków 

plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast 

elastycznym - silikon. 

Przy uszczelnianiu pianką poliuretanową należy brać pod uwagę – temperaturę otoczenia, wilgotność 

powietrza, wielkość szczeliny, wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania sprężystość po 

utwardzeniu. 

1. Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy (uwzględnić w/w uwagi). 

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i rozpórki. 

3. Miarą wewnętrzną przeprowadzić pomiary oraz sprawdzić poziom i pion. Dokonać ewentualnych 

korekt. 

4. W przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem. 

Regulacja i kosmetyka 

Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość funkcjonowania okna i dokonać 

korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas 

transportu i montażu (dotyczy okien drewnianych). 

Okna muszą spełniać wymogi zapewniające napływ świeżego powietrza w ilości do 0,3m3/(m·h·daPa2/3) 

Jakość klejonki drewnianej wykorzystanej do produkcji ram i skrzydeł – klejonka powinna być 

pozbawiona jakichkolwiek wad (sęki, przebarwienia, miejsca żywiczne). 

Ilość warstw powłok lakierniczych – w zależności od technologii powinno być przeprowadzone trzy lub 

czterokrotne malowanie (jest to łączna liczba impregnacji i malowania nawierzchniowego). 

Wymagania i badania dotyczące stolarki drewnianej powinny być zgodne z Polską Normą PN-88/B-

10085. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 



Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245 Roboty  

blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 

Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniana: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 

- jakość powłok malarskich. 

- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 

  uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń  ram, szyb i okuć, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających: 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

- otwarte skrzydła stolarki nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej otwierać się lub 

zamykać, 

- zamknięte skrzydła nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów, 

- ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być, bez zahamowań  i zaczepiania 

skrzydła o ościeżnicę;  

- działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć;  

- uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła na całym obwodzie 

- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki winien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 

i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniana: 

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

- pion i poziom zamontowanej stolarki, 

- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

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

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 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 blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, 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 nadzoru. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej SST.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 



Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze  

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie montażu nowych okien  

- montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń  

- uporządkowanie stanowiska robót  

- niezbędne pomiary i badania 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I _Instrukcja producenta 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-04 
 

Kod CPV 45262522-6  ROBOTY MURARSKIE  
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ................................................................................................................. 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................ 

3. SPRZĘT ............................................................................................................... 

4. TRANSPORT ....................................................................................................... 

5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................... 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT ........................................................................... 

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................. 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................... 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..................................................................................... 

 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące odbioru 

robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwa:  

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2.Zakres stosowania SST 

a) przemurowanie cokołu budynku 

b) przemurowanie pęknięć murów 

c) uzupełnienie ubytków cegieł 

d) remont studzienek piwnicznych 

e) wymiana studzienek piwnicznych 

f) renowacja ścianek attykowych 

g) odtworzenie gzymsów 

h) podokienniki z cegły 



1.3.Okreslenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 

Wymagania Ogólne. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz 

instrukcji producentów. 

Przy pracach rozbiórkowych należy przestrzegać zasad podanych w Rozporządzeniu MBiPMB z 

dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY. 

Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 

Dokumentacja Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

Do podstawowych materiałów należą: 

- cegła pełna   

- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta 

zastosowanych cegieł. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00 Wymagania 

ogólne. 

Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie 

czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem bloczków z gazobetonu 

powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczna kruchość. Cegły należy 

dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 

działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie cegieł na budowie 

nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne 

rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu 

jednego dnia pracy. Cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folia. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inspektora. 

5.2Warunki szczegółowe wykonania robót 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowanie prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i uskoków. Mury należy 



wznosić równomiernie na całej długości. Materiały zabudowywane powinny być czyste i wolne 

od kurzu 

Roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0oC. Grubość spoin 12 mm pozioma , 10 mm 

pionowa. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm 

- dla spoin pionowych = 5 mm 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W powierzchniach ścian przeznaczonych 

do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą. 

Ściany i kominy wykonywać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o 

grubościach jak podano wyżej, przy czym grubości spoiny poziomej traktuje się jako minimalną. 
5.3 Naprawa pęknięć w murach 

W przypadku pęknięć po fugach należy wykuć fugi i wydmuchać sprężonym powietrzem. Następnie 

należy wkleić pręty śrubowe i uzupełnić fugi.  

W przypadku pęknięć pionowych muru, należy wykuć pęknięte cegły i postępować jw. Po wklejeniu 

prętów śrubowych uzupełnić ubytki nową cegłą i całość zafugować. 

Naprawa nadproży. 

Nadproża należy przemurować metodą tradycyjną. W przypadku pęknięcia przez fugę, skleić za pomocą 

iniekcji odpowiednimi żywicami. 

Naprawa uszkodzonych cegieł. 

Cegły nieznacznie uszkodzone można reprofilować za pomocą dostępnych technologii. 

Cegły zniszczone w znacznym stopniu, trzeba wykuć i wymienić w całości. 

Gzymsy i opaski 

 Gzymsy i opaski należy odtworzyć i uzupełnić. Cegły nieznacznie uszkodzone można reprofilować za 

pomocą dostępnych technologii. Cegły zniszczone w znacznym stopniu, trzeba wykuć i wymienić w 

całości, Może zachodzić konieczność osadzenia cegły na kotwie chemicznej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

6.1.Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 

uzyskać akceptację Inspektora. 

6.2.Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega 

wykonanie: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,  

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru  

- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  

- odchylenia wymiarów otworów ościeży  

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Jednostka obmiaru jest : 

- m3: ściany o gr. powyżej 25cm 

- m2: ściany o gr. poniżej 25cm 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych  



- prawidłowości wykonania murów z cegły,  

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 

pomiarów i badan laboratoryjnych. 

 

10. Przepisy związane 
10.1Normy 

PN-75/B-12001 Cegła pełna zwykła 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych  

i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
10.2 Inne 

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.  

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów  

i wymagań. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków podczas wykonywania zadania pod nazwą:  

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 



1.3. Zakres robót objętych SST 

– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 

której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 

p.3.1.1. 

– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 

/B-10100 p. 3.3.2. 

-  tynki renowacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane  

- wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00  

„Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 

ogólne. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

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

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

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

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

Tynk wapienny jest mineralną zaprawą o zwiększonej przyczepności i ziarnistości do 1,4mm: 

- łatwy w nakładaniu  

- odporny na wycieranie i rozpryskiwaną wodę  



- przepuszczalny dla pary wodnej 

- dezynfekujący, odporny na grzyby 

Przygotowanie zapraw 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 ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw 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 objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju wapna. 

2.4. Tynki renowacyjne  
Tynki renowacyjne wykonywane są w postaci gotowych, fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek 

spoiw, wypełniaczy, modyfikatorów i odpowiednio dobranego kruszywa. Tynki renowacyjne różnych 

producentów mogą się różnić rodzajem i uziarnieniem wypełniacza jak również zastosowanym spoiwem 

dobieranym w zależności od rodzaju podłoża dlatego zaleca się stosowanie wyrobów jednego wytwórcy. 

2.4.1  Obrzutka 

-  grubości kruszywa ≤ 4 mm 

-   współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w = 0,5 kg/m² • h0,5, 

2.4.2. Tynk komorowy 

-  współczynnik  oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 4  

-  współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w = 0,35 kg/m² • h0,5 

2.4.3. Renowacyjna zaprawa tynkarska do stosowania na zasolonych murach 

-  współczynnik  oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 2  

-  współczynnik  nasiąkliwości powierzchniowej w = 0,2 kg/m² • h0,5 

2.5. Zaprawa sztukatorska gruboziarnista – do profili ciągnionych 

-  grubość ziarna do 1,2 mm,  

-  wytrzymałości na ściskanie CS IV,  

-  przyczepności do podłoża ≥ 0,3 N/mm2,  

-  absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym przez 24 h ≤ 0,9 kg/m2  

-  współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 34, 

2.6 Zaprawa do odlewów sztukatorskich 

-  grubość ziarna do 0,8 mm,  

-  wytrzymałość na ściskanie kat. CS IV,  

-  przyczepność do podłoża ≥ 0,2 N/mm2,  

-  absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym kat. WO,  

-  współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 20 

2.7 Mineralna zaprawa szpachlowa z zawartością włókien polipropylenowych 

-  grubość ziarna do 0,8 mm,  

-  wytrzymałość na ściskanie kat CS IV,  

-  przyczepność  ≥ 0,3 N/mm2,  

-  absorpcja wody kat. W1,  

-  współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 12 oraz  

-  klasa reakcji na ogień A1 

2.8 Mineralny tynk cyklinowany 

-  wytrzymałość na ściskanie:  kat. CS II, 

-   przyczepność  do podłoża: > 0,2 N/mm2,  

-  absorpcja  wody spowodowana  podciąganiem kapilarny:  kat. W2, 

-   współczynnik  przepuszczalności pary wodnej: µ < 9  

-  klasa  reakcji na ogień:  A1 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 



– mieszarki do zapraw, 

– agregatu tynkarskiego, 

– pompy do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4.1. Transport materiałów 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08.  

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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

-  Należy pobrać próbki tynków w celu przeprowadzenia badań składu jakościowego i spoiwa tynku 

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

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

drzwiowe i okienne. 

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

nastąpi spadek 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”. 

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

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

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

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

lub wypalając je lampą benzynową. 

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

-  odkazić elementy elewacji zakażone  algami i grzybami  wodnym roztworem mikrobiocydu na bazie 

chlorku benzalkoniowego oraz oktyloizotiazolinonu, 

-  wzmocnić podłoża wodnym roztworem szkła wodnego potasowego 

-  wyrównać strukturę podłoży przy użyciu mineralnej zaprawy szpachlowej 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 

10100 p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 



sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

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. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 

proporcji 1:1:2. 

5.4. Tynki renowacyjne 

Wykonanie tynków renowacyjnych jest jednym z wielu prac renowacyjnych zasolonych i zniszczonych 

murów. Posiadają one specyficzne własności pochłania wilgoci znajdującej się w murze i oddawania jej 

na zewnątrz do otoczenia w postaci pary wodnej. Magazynują także szkodliwe sole w postaci 

skrystalizowanej a przesuwając strefę odparowania do wnętrza tynku eliminują zjawisko powstawania 

wykwitów na powierzchni tynku. Własności tynków renowacyjnych uzyskuje się dzięki ich wysokiej 

porowatości, niskiemu oporowi dyfuzyjnemu, umożliwiającemu migrację pary wodnej, odpowiedniej 

nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i zginanie a także mrozoodporności, 

wodoodporności, hydrofobowości i odporności na sole. 

Szczególne znaczenie ma staranne przygotowanie ściany pod tynk. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia: 

pozostałości starego tynku, zapraw, powłok malarskich na odnawianym murze należy dokładnie usunąć. 

Spoiny poziome i pionowe należy usunąć na głębokość co najmniej 2cm. Następnie cały mur należy 

dokładnie oczyścić mechanicznie. 

Na oczyszczone podłoże nakłada się w formie obrzutki tynk sczepny. Ważnym jest aby sumaryczna 

powierzchnia tej obrzutki nie pokrywała podłoża więcej niż w 75%. Warstwa sczepna nie może utrudniać 

przenikania wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne nakłada się z reguły dwuwarstwowo, przy 

czym grubość każdej warstwy nie może być mniejsza niż 10mm. W przypadku dużych zasoleń stosuje się 

jako pierwszą warstwę tynk renowacyjny podkładowy, a następnie tynk renowacyjny wierzchni. 

Koniecznym jest również uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia przyczepności 

kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. W przypadku względnie małych zasoleń obie warstwy wykonuje 

się w jednym procesie roboczym z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym 

minimalna grubość takiego tynku nie może być mniejsza niż 20mm i większa niż 40mm.  

Szczegółowe instrukcje przygotowania mieszanki podane są zawsze przez producenta tynku. Tynki 

renowacyjne są nakładane na wilgotną i zasoloną ścianę. Ponieważ czas wiązania takich tynków jest 

stosunkowo długi, aby rozpuszczone w wodzie sole nie przeszły z muru do niezwiązanego tynku i nie 

zniszczyły go, przed położeniem tynku na oczyszczoną ścianę nakłada się najpierw specjalne preparaty 

zabezpieczające. 

Należy bezwzględnie przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem warstw. Przed 

nałożeniem następnej warstwy powinien upłynąć co najmniej jeden dzień na każdy mm grubości tynku. 

Uziarnienie kruszywa zastosowane w składzie mieszanki bywa rozmaite, toteż nie zawsze udaje się 

uzyskać żądaną gładkość powierzchni tynku. Uzyskuje się ją stosując specjalne szpachle drobnoziarniste 

o odpowiednio wysokiej paroprzepuszczalności. Szpachle te stanowią integralną część składową systemu 

konkretnego producenta. Nie wolno natomiast nakładać na tynki izolacyjne gładzi wykonanej z 

materiałów o niskiej paroprzepuszczalności na przykład szpachli cementowych. 

Powierzchnię tynku renowacyjnego można pomalować. Do tego celu nadają się w zasadzie wszelkiego 

rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie takie jak farby wapienne, dwuskładnikowe farby krzemianowe, 

zabezpieczone po wykonaniu środkami hydrofobowymi, wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe 

dyspersyjne farby krzemianowe oraz farby na bazie mikroemulsji silikonowej. 

Tynk renowacyjny nie jest materiałem szczelnym, nie zastąpi skutecznie działającej izolacji poziomej i 

pionowej, nie może być także stosowany w gruncie ani nie powinien się z nim stykać. Tynku 

renowacyjnego nie powinno się również zacierać na gładko, ponieważ może to doprowadzić do 

koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. W piwnicach lub pomieszczeniach o 

podwyższonej wilgotności i słabej wentylacji może dochodzić do powstawania na powierzchni tynku 

renowacyjnego wykwitów soli. Nie świadczy to bynajmniej o nieskuteczności tynku renowacyjnego, lecz 

o tym, że nie wysechł on całkowicie i nie nabrał pełnych własności hydrofobowych. Aby tego uniknąć 

należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowego wysychania 



tynku. Tynk renowacyjny w okresie wysychania należy chronić przed działaniem zbyt wysokiej 

temperatury i wysuszającym działaniem wiatru.  

Tynki renowacyjne mogą być nakładane ręcznie lub mechanicznie. W każdym przypadku należy 

zrezygnować z mieszarek zaprawy wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatów tynkarskich 

powinny być one zaopatrzone w dodatkowe urządzenia napowietrzające tynk renowacyjny.  

5.5 Nakładanie tynków wapiennych 

Podłoże musi być nasiąkliwe, nośne, czyste, suche, twarde, bez resztek tłuszczu lub substancji 

farbujących (np. starych farb, które rozpuszczają się pod wpływem wilgoci). Stare powłoki farby klejowej 

lub kredowej muszą zostać usunięte. Także luźno umocowane części tynku usunąć i naprawić 

powierzchnię. Pozostałości kleju do tapet dokładnie zmyć. Podłoże piaskowe dokładnie osypać. Z 

podłoży betonowych usunąć resztki oleju do deskowania. Wykwity wapienne lub środków wiążących 

usunąć mechanicznie. Prześwitujące i barwiące substancje podłoża odizolować przez gruntowanie 

gruntem szelakowym . Podłoża mineralne ze śladami pleśni dokładnie umyć roztworem sody. Mocno lub 

nierównomiernie chłonne oraz piaskowe podłoża zagruntować gruntem kazeinowym 

Temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 8°C. Nanosić tynk równomiernie warstwą o 

grubości do 8mm. Po nałożeniu można od razu przystąpić do tworzenia struktur. Po wchłonięciu tynku 

można zacierać go gąbką. 

5.6 Boniowanie 

Boniowanie można wykonać z użyciem tradycyjnego tynku dwu- lub trójwarstwowego. Na świeżej 

obrzutce montuje się listwy drewniane lub PVC, a utworzone w ten sposób pola wypełnia zaprawą 

tynkarską. Po jej odpowiednim stwardnieniu listwy usuwa się, uzyskując wyżłobienia odwzorowujące 

układ boniowania, a całą powierzchnię scala się kolorystycznie. W świeżym tynku można również wyciąć 

bonie za pomocą metalowego rylca, którym usuwa się tynk, kształtując rowki. Rylec prowadzi się 

wówczas po wcześniej zamocowanych listwach prowadzących. Takie rozwiązanie nazywane jest czasami 

ubogim boniowaniem lub tynkiem żłobkowanym.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

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 normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B- 

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

– przyczepności tynków do podłoża, 

– grubości tynku, 

– wyglądu powierzchni tynku, 

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 



Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie 

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

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

wodą. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoża, pleśni itp., 

– trwałe 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 

– przygotowanie podłoża, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 



– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynków, 

– reperacja tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

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

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1  

„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.: 

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) 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 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 



Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

- wewnętrznego 

- zewnętrznego 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

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

2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 



– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

– sposoby wykonania powłok malarskich, 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

– warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich 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, albo 

– 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, albo – 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”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

- farby wodorozcieńczalne lateksowe 

- farby emulsyjne 

- farby antykorozyjne  

Kolory zgodnie z projektem 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

- farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) 

- farby dyspersyjne, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i odpowiadać 

użytemu rodzajowi farby. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 



3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

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 wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 

/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 

metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 

wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona, odtłuszczona i pozbawiona substancji barwiących i 

przebijajacych. 

Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 



4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 

farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 

dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 

powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie BHP. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., 

a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

5.4.4. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie BHP. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i 

wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 



Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20cm,  

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2mm na l m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 

czystość powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 



Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 

powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

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

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 



Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 

na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 

oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 

oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 

pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 

podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 



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

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badan, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 



Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

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

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 

uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 

montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5m, 

należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 



10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

i demontażem rusztowania przy wykonywaniu zadania: 

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie, montaż i demontaż rusztowań rurowych służących do wykonywania robót budowlanych na 

ścianach, sufitach i innych elementach budynków i budowli. Nie dotyczy rusztowań specjalnych, których 

wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych. 

Niniejsza specyfikacja uwzględnia takie prace jak: 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodniami i spocznikami, ułożeniem, przekładaniem i  

rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczających, założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i  

poręczy ochronnych 

- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian 

- okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące rusztowań przyściennych: 

- Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowania 



- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:  

- o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi 

- podczas burzy i wiatru o prędkości większej niż 10m/s 

- Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 

pozostawianie narzędzi przy krawędziach jest zabronione 

- Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych opisane w niniejszej ST dostosowane są do 

obciążenia pomostu nie przekraczającego 1,5kN/m2 

- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 

0.1MPa,powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do 

długości rusztowania,  

- Podłoże powinno być wyrównane – przy spadku większym niż 10%  należy wykonywać tarasy 

poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać poza 

konstrukcję rusztowania co najmniej na odległość 100cm . 

- Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu, 

zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większą 

powierzchnię podłoża. 

- Rusztowania z rur stalowych powinny być zabezpieczone siecią odgromową przed wyładowaniami 

atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami 

państwowych norm. Niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Są 3 rodzaje łączników: krzyżowe, krzyżowo-

obrotowe i wzdłużne. Do oparcia dolnych stojaków stosuje się podstawki oporowe(płytka stalowa z 

przyspawanym trzpieniem). Na podkład drewniany na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy 

stosować deski sosnowe, impregnowane klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180x250x42 przy 

rusztowaniach o wys. do 20m.. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt. Płyty 

złożone są z desek 38mm nie szerszych niż 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych 

gwoździami. Na bortnice pomostowe stosuje się deski impregnowane kl. III grubości 24mm, szerokości 

18cm i długości 4,4m. Do komunikacji w pionie stosuje się drabiny przystawne z rur stalowych 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem  

unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed  

uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach 

pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową. Rozstaw 

stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w kierunku podłużnym 2-2,5m w kierunku 

poprzecznym 1,05-1,35m . Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc od 

wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Rusztowania o wysokości ponad 20m 

należy stężać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. 

Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie , aby odległość pomiędzy nimi nie była większa niż 

10m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego. Pierwsze stężenia należy zakładać pod pierwszą 



kondygnację nad podłożem. Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stężeń nie 

może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji, a odległość między polami stężeń nie może być większa 

niż 10m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1.0M. Pomosty 

robocze znajdujące się powyżej 2m ponad terenem należy zabezpieczyć poręczą główną umocowaną na 

wysokości 1,10m , poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,6m, krawężnikiem o wysokości 

min.0,15m. Konstrukcje rusztowania należy kotwić do ściany budowli w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji . Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni 

rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, w 

pionie 4,0m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne warunki kontroli jakości podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. 

Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. Najważniejszym 

działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań jest odbiór techniczny rusztowania. Po zakończeniu 

montażu wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem 

przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania nie może być eksploatowane przed 

dokonaniem odbioru. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek 

- sprawdzeniu stężeń - przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić próby wyrwania kotew  

- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych należy 

sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN 

- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności 

- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - przez oględziny zewnętrzne i pomiar 

odległości 

- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne 

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom: 

a) przeglądy codzienne - dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie polegające na sprawdzeniu 

czy: 

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 

- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 

- przewody elektryczne są dobrze zaizolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość, 

zabezpieczenie przeciwpoślizgowe) 

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 

b/ przeglądy dekadowe - powinny być wykonywane co 10 dni przez konserwatora urządzeń lub majstra, 

kierownika budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania 

nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 

eksploatacji rusztowania. 

c/ przeglądy doraźne, należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po 

każdej burzy o sile wiatru powyżej 6o w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny być  dokonywane komisyjnie 

z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przeglądów wpisane do Dziennika 

Budowy. 

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż należy wykonać 

według zasad zawartych w instrukcji ( w żadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementów zrzucać z 



wysokości, lecz opuszczać wysięgnikiem) i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego 

rusztowania dokonanej przed demontażem. 

Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 

elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w m2 ich powierzchni. Długość rusztowań należy 

przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły 

narożnik budynku lub budowli. 

Wysokość rusztowania przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione, do wysokości 1,5m 

ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub 

tynku, okładziny itp. robót , jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. 

Pozostałe zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdział 16 Rusztowania. Założenia szczegółowe 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

1/Badania i odbiór rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować: 

- badania części składowych rusztowania 

- badania gotowych rusztowań 

2/Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować 

następujące badania: 

- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 

- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów 

- sprawdzenie złączy 

- inne podane w normie przedmiotowej 

3/Odbiór rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych i powinien obejmować 

sprawdzenie: 

- wymagań ogólnych 

- stanu podłoża 

- posadowienia rusztowania 

- wykonania złączy i stężeń 

- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 

PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych podczas wykonywania zadania pt.: 

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Hydrofobizacja powierzchni murów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Środki do impregnacji strukturalnej 

Roztwory środków hydrofobizujących używane do zabezpieczania obiektów muszą szybko wnikać w 

przestrzenie porowe kamienia. Substancja hydrofobowa musi rozkładać się równomiernie w całym 

materiale, nie może ulegać rozdziałowi ani migrować do powierzchni w trakcie odparowywania 

rozpuszczalników. Ważne, żeby środki takie były odporne na działanie temperatur wysokich i niskich, 

promieniowanie UV oraz innych czynników atmosferycznych. Muszą też chronić kamień przed 

powstawaniem grzybów i porostów. Użycie impregnatów powinno też chronić powierzchnie kamienne 

przed zabrudzeniami i ułatwiać samooczyszczanie materiałów pod wpływem opadów atmosferycznych, 

co gwarantuje przez wiele lat utrzymania estetycznego wyglądu 

Środek do hydrofobizacji musi mieć podane przez producenta cechy identyfikacyjne i 

właściwości techniczne. Do wymaganych cech identyfikacyjnych, zaliczono: wygląd zewnętrzny 

preparatu, jego stan skupienia, zabarwienie i wygląd preparatu po rozcieńczeniu wodą lub innym 

rozpuszczalnikiem. Nie dopuszcza się występowania w preparacie rozwarstwień i obcych zanieczyszczeń. 

Producent musi podać gęstość preparatu w określonych warunkach, temperaturę zapłonu preparatu 

oryginalnego i po ewentualnym rozcieńczeniu go rozpuszczalnikiem organicznym.  

Obecnie impregnatami są wielocząsteczkowe polimeryczne związki organiczne krzemu, o budowie 

chemicznej nadającej im charakter pośredni między organicznymi tworzywami sztucznymi a 

nieorganicznym kwarcem. Zabezpieczenie środkiem do hydrofobizacji strukturalnej chroni kamień na 

okres od 5 do 20 lat.  

Środki krzemoorganiczne dzielą się na szereg różnych związków chemicznych. Spośród nich można 

wyróżnić kilka, które znalazły zastosowanie w budownictwie, jako preparaty chroniące przed działaniem 

wody. Są to: 

- Silikoniany – rozcieńczalne w wodzie, działanie polega na tworzeniu jonów soli potasowej lub sodowej 

(stosowane na cegły, dachówki);  

- Silany – monomery, reagują chemicznie z betonem, nie reagują między sobą (poziome i pionowe 

zastosowania w technologii betonu);  

- Emulsje silanowe – posiadają większe cząsteczki (na bazie wody lub lotnych związków organicznych);  

- Mieszaniny siloksanowo-silanowe (prefabrykaty i murarstwo)  

- Dodatki powłokowe – emulsje żywic silikonowych (na bazie elastomerów silikonowych);  

- Fluorosilany – odporne na oleje (efekt oleofobowy) i wodę. 

- oligomery  

- alkiloalkoksysilany,  

- żywice alkiloarylopolisiloksanowe 

- kauczuki metylopolisiloksanowe sieciujące pod wpływem pary wodnej z atmosfery 

Wszystkie wymienione produkty zasadniczo nie różnią się działaniem, lecz głównie budową i 

wielkością cząsteczkową. Środki krzemoorganiczne, w wyniku reakcji z kamieniem, dają dobre 

związanie, redukują chłonięcie wody do 1%, przepuszczalność zmniejszają o ok. 5 – 8%, nie zabarwiając 

kamienia (W. Ślesiński, 1995). Silikoniany należą do najtańszych środków krzemoorganicznych, chętnie 

stosowanych w budownictwie. Są one alkalicznymi, wodnymi roztworami metylosilikonianu sodu i 

potasu. Przebieg proces hydrofobizacji przyspiesza obecność dwutlenku węgla, a opóźnia obecność 

wolnego wodorotlenku wapnia. Pod wpływem dwutlenku węgla z powietrza silikoniany ulegają 

powolnemu procesowi kondensacji. Wraz ze wzrostem cząsteczki rosną właściwości hydrofobowe 

materiału. W efekcie wszystkie pory kamienia, mimo że nie zmieniają swojej objętości zostają pokryte 

mikronowej grubości warstwą polimeru. Proces hydrofobizacji kamienia jest już widoczny w zasadzie 

zaraz po nałożeniu go na kamień, jednak aby utrwalić ten proces należy odczekać kilka dni. Środki te 

posiadają jedną dość poważną wadę, która uniemożliwia ich stosowanie w zabytkowych dziełach sztuki – 

podczas zabiegu hydrofobizacji tworzą się sole głównie potasowe, a te niekorzystnie wpływają na 

kamień.  



Silany również są związkami krzemoorganicznymi, posiadają zdolność do samoistnego 

reagowania z materiałem budowlanym. Dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczaną 

powierzchnią, impregnacja ochronna ma długotrwałe i skuteczne działanie. Silany to związki 

monomerowe (W. Ślesiński, 1995), nie posiadają tej wady co silikoniany. Nie powstają sole podczas 

hydrofobizacji. Są również bezbarwne, a więc nie powodują zmiany wyglądu kamienia. Są stosowane 

zarówno do ochrony nowych obiektów, jak i są bardzo cenione przez konserwatorów zabytków 

budowlanych. Zaletą silanów jest mała pracochłonność podczas zabiegów zabezpieczających, a zarazem 

efekt jest duży. Środek także charakteryzuje się znaczną penetracją w głąb struktury kamienia.  

2.2.1. Preparat hydrofobizujący do powierzchni poziomych 

-  zawartość silanu/ siloksanu – ok. 100% 

2.2.2. Preparat hydrofobizujący do powierzchni pionowych 

-  na bazie spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatorów 

-  wytrzymałość na ściskanie:  kat. CS III  

-  przyczepność  do podłoża ≥0,2 N/mm² 

-  absorpcja wody:  kat. W1, 

-   współczynnik  przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 15,  

-  nienasiąkliwy,  

-  reakcja  na ogień:  klasa A1 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

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

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonywania czyszczenia elewacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

– mieszarki do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów 

Środki do hydrofobizacji w opakowaniach metalowych lub plastikowych można przewozić dowolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

4.3. Magazynowanie materiałów 

Nie składować z substancjami rozprzestrzeniającymi pożar i samozapalnymi 

oraz z łatwopalnymi substancjami stałymi. 

Magazynować w dokładnie zamkniętych pojemnikach w miejscu chłodnym i suchym. 

Pojemniki przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym. 

Chronić przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 

Chronić przed wilgocią zawartą w powietrzu i wodą. 

Nie palić tytoniu w pomieszczeniach magazynowych. Temperatura magazynowania: temperatura 

pokojowa. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Impregnację hydrofobizującą można wykonywać przy temperaturach pomiędzy 10°C i 25° C. Zbyt 

mocnego nagrzania powierzchni przez promieniowanie słoneczne można uniknąć stosując zasłony 

przeciwsłoneczne. Przy temperaturach poniżej 10° C odparowanie wody (nośnika) może zostać 



opóźnione. Pełna skuteczność impregnacji jest osiągana, w zależności od warunków atmosferycznych, 

dopiero po 1 - 2 tygodniach po wykonaniu zabiegu 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoże 

Podłoże musi być w stanie nie budzącym zastrzeżeń. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane 

spoiny, wadliwe złącza, wilgoć podciągana kapilarnie i higroskopijna, należy wcześniej usunąć. 

Należy zagwarantować, że woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole nie będą dostawały się za 

strefę zahydrofobizowaną, ponieważ mogłoby to prowadzić do szkód mrozowych, odspojeń i rozsadzania 

przez sole. Przed wykonaniem każdej impregnacji hydrofobizującej należy usunąć przylegające 

nawarstwienia brudu i substancji szkodliwych jak również wykwity, glony i mchy, z zastosowaniem 

odpowiedniej metody czyszczenia. Dzięki temu zabiegowi osiąga się otwarcie kapilar 

i porów zapewniające wchłanianie środka impregnującego. Resztki środków czyszczących (np.  

środków powierzchniowo-czynnych) pozostałe z wcześniej przeprowadzonego czyszczenia mogą  

niekorzystnie wpłynąć na hydrofobizację i dlatego muszą być całkowicie zmyte. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

Uszkodzone spoiny z zaprawy i rysy należy wydłutować i naprawić zaprawa cementową lub gotową,  

fabrycznie wymieszaną suchą zaprawą trasową.  
5.4. Wykonanie hydrofobizacji 

Najprostszą metodą hydrofobizacji jest nanoszenie preparatu za pomocą pędzla lub wałka. Nie 

jest to zła metoda ale czasochłonna. Trzeba zwracać uwagę, aby powierzchnia kamienia była dokładnie i 

równomiernie nasączana. Aby unikać przy takiej metodzie problemów z wprowadzeniem zbyt małej 

ilości środka impregnującego, należy pracować ciągle, dobrze nasączonym narzędziem, nanosząc go 

dokładnie tylko na małe odcinki obiektów. Stosowana jest zazwyczaj na drobnych elementach obiektów 

albo w takich miejscach gdzie nie można dotrzeć inną metodą. Najczęściej stosowanym sposobem 

impregnacji jest natryskiwanie preparatu przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Rozróżniamy dwie 

grupy metod: impregnacja swobodna i pod ciśnieniem. Pierwsza z nich polega na swobodnym przepływie 

środka impregnującego w głąb kamienia. Należy przy tej metodzie zwracać uwagę, aby dysza urządzenia 

była prowadzona poziomo w stosunku do elewacji kamiennej, bez odrywania jej od muru, aby nie 

zostawić miejsc niezaimpregnowanych. Rozprowadzenie środka można wspomóc przy pomocy pędzla 

lub szczotki. Podobnie przebiega natryskiwanie pod ciśnieniem, z tym że nie nadaje się do każdych 

powierzchni, stosuje się ten typ impregnacji jedynie przy bardziej odpornych skałach, gdzie pojedyncze 

składniki nie będą narażone na wymycie pod wysokim ciśnieniem. Środek hydrofobizujący niezależnie od 

metody należy nanosić na obiekt przynajmniej dwa razy. Po impregnacji należy w miarę możliwości 

chronić skałę przynajmniej kilka godzin przed deszczem. Silny wiatr i nasłonecznienie również 

niekorzystnie wpływają na świeżo naniesiony środek, mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co 

niekorzystnie wpływa na głębokość wchłaniania się impregnatu.  

5.5. Przeciwwskazania 

Zasolenie 

Przeciwwskazaniem do wykonywania powierzchniowej hydrofobizacji jest zbyt duże zasolenie muru. 

Wykonanie powłoki hydrofobowej spowodowałoby wówczas odsunięcie w głąb przegrody płaszczyzny 

odparowywania i wytrącania się kryształków soli, zwiększyłaby się w tym miejscu ich koncentracja. Przy 

wchłanianiu wody kryształy soli, w zależności od jej rodzaju, zwiększają swoją objętość od 5 do 7 razy. 

Powoduje to duże (100-200 MPa) naprężenia w przegrodzie. W konsekwencji może to prowadzić do 

oderwania się zahydrofobizowanej warstwy.  

Spękania 

Nie można wykonywać powłoki hydrofobizującej na powierzchni, w której są spękania i szczeliny 

większe niż 0,3mm. Przed nałożeniem preparatu trzeba wszystkie rysy naprawić. 

Bariera hydrofobowa, wytworzona zwykle z rozcieńczonych roztworów, a więc będąca cienką powłoką , 

nie uszczelnia porów kamienia i dlatego nie hamuje jego tzw. oddychania.  

5.6. Ograniczenia w stosowaniu hydrofobizatorów:  

Nie należy ich używać poniżej poziomu wód (też wód gruntowych);  

Nie używa się ich w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą pod ciśnieniem;  

Nie należy ich stosować do poprawiania defektów;  

Nie służą do łączenia pęknięć;  

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne . 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– przyczepności zapraw do podłoża, 

– wyglądu powierzchni, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnie impregnowane oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża   

7.3. Ilość impregnacji w m2 określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

impregnacyjnych.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– impregnację poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikających z 

podłoża, pleśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

8.4.4. Odbiór ostateczny 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zaimpregnowanej według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 

– przygotowanie podłoża, 

– wykonanie impregnacji, 

– reperacja tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

- PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej. 

- PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania 

wyrobów i systemów.  

- PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

- J. Góra, P Brzyski, Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu, „Izolacje" nr 6/2013. 
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1. Wstęp 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 



Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 

ceramicznych i cementowych. 

- zabezpieczenie dachu folią budowlaną grubą w okresie prowadzenia prac na otwartym dachu. 

- ułożenie foli paro- i wiatroizolacyjnej  

- przybicie łat i kontrłat 

- dwustronne wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm 

- ułożenie dachówki ceramicznej przykręcanej do łat. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz 

ich odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 

Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 

wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 

załadunku, transportu i wyładunku. 

Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 

przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek 

Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

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

2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan 

kontrolnych, 



– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać miedzy innymi: 

– rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci, 

– usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania, 

– rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich średnic oraz spadków podłużnych rynien, 

– rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów, świetlików dachowych, okien 

połaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów ponad dachowych lub urządzeń 

montowanych na stałe na dachu, 

– sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 

– przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych warstwach, 

– szczegóły pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narożach) oraz w pasie przyokapowym, szczegóły 

połączeń pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową 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, albo 

– 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, albo 

– 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”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe: 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 

określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w PN-EN 490:2000. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, 

o średnicy 1,0-1,6 mm, 

– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: 

taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 

okapu, 

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 



Wyroby do pokryć dachówką 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 oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 

towarzyszące wysyłce powinny określać miedzy innymi kategorie przesiąkliwości i wynik badania 

mrozoodporności dachówek), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 

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

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 

wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 

utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 

opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 

ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

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

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 

dachówka. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasady 

wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką. 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówka można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 

robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 

Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu 

takich jak: 

– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

– wykonanie kominów i nasad kominowych, 



– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie  

dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych  

w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 

masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.2. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod katem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z łat 

drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być 

inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20mm (58x50 mm), 

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników 

lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2mm na długości 1 metra i 30mm na całej długości 

dachu, 

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 

38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 

wierzchem łaty okapowej, 

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite 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, 

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 

środkowa wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną 

na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 

niż 10mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 

powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 

temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez cała dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie 

powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na 

długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 

odchyleń od linii sznura większych niż ±10mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 

8cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 

powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez 

specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od 

strony zewnętrznej. 

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łata nie 

powinny przekraczać ±10mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 

rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 



g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 

zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 

dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką 

oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylka) powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych w/w normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować 

również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 

producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 

szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową 

ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylka) – wg PN-71/B-10241. 

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 

pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 

20 cm, a dolna krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 

wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, 

końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź 

gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się 

wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 

dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm 

dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz 

dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 

styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 

szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 

cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 

okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej 

długości pasa. 

5.6.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy 

na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

– karpiówki układanej pojedynczo 11-17cm, 

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie 

na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolna tworzą dachówki zaczepione 

bezpośrednio za łatę, wierzchnia zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem 

o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33cm), 

– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 

najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych 

łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

– holenderki 7-13cm, 

– zakładkowej ciągnionej 7-10cm, 



– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7cm. 

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 

poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągniona lub tłoczoną: 

– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 

Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

pokrycia dachówka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź 

zgodnie z PN-71/B-10241. 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 

projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-

71/B-10241. 

5.7. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową 

5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową 

Krycie cementowa dachówka karpiówka podwójna lub dachówka zakładkowa powinno być wykonane 

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie 

może być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachówka cementową, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można stosować 

również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, polecane przez 

producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem zapewnienia 

szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.7.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką zakładkową 

według PN-63/B-10243 

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być zabezpieczone 

przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest murowany, a 

dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być 

ułożone na zaprawie wapiennej. 

5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków 

w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 

±10mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5mm przy pokryciu dachówką zakładkową. 

5.7.2.3. Wielkość zakładów 

Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 

rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówka karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką 

zakładkową. 

5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy kryciu dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka 

w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie 

przymocowane. 

b) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga dachówka 

powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być przymocowana co czwarta 

dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci dachowej, a na środkowym pasie 

połaci – co szósta dachówka w każdym rzędzie. Sposób mocowania powinien być określony w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 



5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu 

pokrywczego dachówka cementowa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (miedzyoperacyjny) łacenia dachu . 

6.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 

producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.1.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

– przekroju i rozstawu łat, 

– poziomu łat, 

– zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 

długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan 

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

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podkładu, 

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.3.2. Opis badań 

6.3.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego 

oraz miarki z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów 

każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.3.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, 

a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru 

przeprowadzonego z dokładnością do 5mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w 

niniejszej specyfikacji. 

6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 

badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 



Ponadto należy w wybranych przez Komisje miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 

strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 

obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 

przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 

odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

6.3.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.3.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i 

za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 

3m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm, stwierdzając czy 

zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie 

ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 

przez sprawdzenie szczelności. 

6.3.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.3.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnie pokrycia dachów dachówką oblicza się w m2 ich połaci bez potrącania powierzchni nie 

pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z 

nich jest mniejsza niż 0,5m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 

utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 

przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzna attyki, krawędź zewnętrzna 

deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 

projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w 

tablicy 0005 KNR 2-02. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówka elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 

układania pokrycia (odbiór miedzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 

podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 

wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich 

nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 



Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówka, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówka nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 



Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 

dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówka. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

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

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

pokrywcze dachówką uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m, 

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 

projektowej elementów systemowych pokrycia, 

– pokrycie kalenic i grzbietów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 

technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 



PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport (Zmiana Az1). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 

III) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć 

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. 

Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 

Wydanie I, OWEOB Promocja – 2004 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881). 

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

 

 


