
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE                 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 

 
 ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. 
 ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław  

 
 
ETAP / ZADANIE 
 
 

 
 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT  
 PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO)  
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
 I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 
 UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW 
 

 

 

 



 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5. Określenia podstawowe  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Składowanie materiałów 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.2. Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  

3.3. Rusztowania 

3.4. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport materiałów 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

5.2. Roboty pozostałe 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

8.2 Odbiór ostateczny robót 

8.3 Odbiór gwarancyjny 

8.4. Odbiór częściowy 

8.5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9. Podstawa płatności 

9.1. Zasady rozliczania i płatności  

10. Przepisy związane 

10.1. Informacje podstawowe   

10.2. Inne dokumenty 

11. Uwagi i zastrzeżenia 

 

 

 

 



 

  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT PORTIERNI 
(WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z 
OPRACOWAŃ - PRZEDMIARZE RYSUNKACH OPISIE LUB SPECYFIKACJACH są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami. 
WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA I STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ I WARUNKÓW W NIEJ ZAWARTYCH. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem robót, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie 
przy realizacji zadania inwestycyjnego i których pewną część wymieniono w pkt. 10 ST.     
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem 
projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt 
organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych robót. 
1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 
Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy, stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacja projektową, przedmiarem robót i ST. 
Dane określone w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy!!!. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji 
Umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest 
włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
- możliwość powstania pożaru 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 



 

  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu ich 
ostatecznego odbioru. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie 
- Dokumentacja budowy —protokół odbioru ostatecznego,  w   miarą potrzeby rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga  obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego              do 
kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami 
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 
dokumentem 
- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                 z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 
każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni 



 

  

następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego  i wprowadzania zmian w 
dokumentacji 
- Przedmiar robót — część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót 
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji 
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane    o właściwościach 
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wykonany 
obiekt budowlany musi spełniać wymagani podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo 
budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe 
oznaczonych, posiadających certyfikat         na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności 
z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.      
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
2.2.1.  Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość     i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego     i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają 
zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca 
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania 
powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu 
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
środowiska i miejsca składowania. 
2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. 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 nie zapłaceniem. 
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa  lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem wykonawczym. Nie dopuszcza się możliwość zastosowania innej 
kolorystyki. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie 
organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 



 

  

umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi 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 swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST:  

• wyciąg 
• środek transportowy 
• samochód dostawczy do 0,9 t 
• samochód skrzyniowy do 5 t 
• samochód samowyładowczy do 5 t 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna  
• i inne 

3.3. Rusztowania 
Montaż rusztowań musi być zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, a także innymi przepisami związanymi. Powinien być wykonywany przez pracowników 
przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją dla danego rodzaju rusztowania. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy ulicy powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku 
rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu,  być zabezpieczone  przed dostępem osób 
trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem materiałów lub narzędzi. 
Rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Haki i zawiesia używane na budowie, powinny być wykonane z materiałów atestowanych  oraz atestowane prze 
upoważnione do tego instytucje. Zawieszanie elementów lub ładunków nie dających się swobodnie ułożyć na 
dnie gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materiałów za pomocą podnośników nie powinna być 
większa niż 150kg. 
3.4. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania 
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w 
sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu 
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla 
ludzi i środowiska.  
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się 
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 
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 i wskazówkami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport mieszanki betonowej 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

- 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C. 
- 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C. 
- 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C. 

4.2.3.  Stal, elementy stalowe, inne elementy 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 
materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz 
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
4.2.4. Transport pozostałych materiałów  
Do transportu materiałów na budowę można używać samochodów dostawczych dostosowanych do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów i konstrukcji. Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają 
poszczególne SST.  



 

  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, 
jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą 
       - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- 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, sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- 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, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant mogą zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



 

  

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt.. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moga dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają 
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały 
posiadające: 
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  
zadania. 
b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 
dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 
jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
6.1.5. Dokumenty budowy 
a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

- dziennik budowy 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt. 

b) 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 inwestorskiego i Projektanta oraz 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci 
inaczej. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają 
badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 



 

  

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi 
na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a)  odbiór ostateczny 
a) odbiór gwarancyjny 
b) odbiór częściowy 

8.2. Odbiór ostateczny robót 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  
przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  zadania. 

d) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
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 zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.3.Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ostateczny robót”. 
8.4.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.5.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Zasady rozliczania i płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.   
 



 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi 
rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  
10. 2. Inne dokumenty 
 
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1409 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i 
utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym  Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32 
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130, 
poz.1389 
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, 
poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 
2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r. 
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762 
6. 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. 2013 poz. 1129  
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr 
83 poz. 578 ze zm. 
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm. 
9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 
2012r. poz. 463 
10. ROZPORZĄDZENIE 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. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.  
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133 
12. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm. 
13. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity z dnia 8 października 2010 
r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespół uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. 
2001 r. Nr 38 poz. 455 
15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm. 
16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm. 
17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. 
(Dz.U. Nr 25, poz. 150) 
18. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r. 
(Dz.U. Nr 44, poz. 287) 
19. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
(Dz.U. Nr 212, poz. 1263) 
20. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r. 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 404) 
21. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 
145) 
22. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm. 
23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 
719 
24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6 
sierpnia 2009 r. 
25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r. 



 

  

26. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 
2013 r. poz. 260 
27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 
43 poz. 430 ze zm. 
28. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 24 
kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 
29. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568 
ze zm. 
 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z 
Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
11. Uwagi i zastrzeżenia 
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROJEKCIE BUDOWLANYM 
STANOWIĄ INTERALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. 
 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży 
obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów.  
 
Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.  
 
DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z 
OPRACOWAŃ: PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, SĄ 
OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.  
 
W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna 
technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w 
porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem 
robót konserwatorskich. 
 
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 
Inwestorem a także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi 
przepisami. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających 
remontowanych fragmentów istniejącego budynku.  
 
Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania weryfikacji i badań kolorystyki remontowanych 
elementów na każde wezwanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego  
oraz zmian materiałowych w procesie wzorcowania oraz powinien powyższe uwzględnić w 
swojej ofercie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i 
ruchomości zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
 
 



 

 

                       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.1. TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
PODSTAWĄ DO WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH JEST PROJEKT WYKONAWCZY 
REALIZOWANY W  POD ŚCISŁYM NADZOREM INWESTORSKIM. 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót tynkarskich związanych z wykonaniem ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu prac tynkarskich na 
ścianach i obejmują: 

a) przygotowanie podłoża, 
b) przygotowanie zapraw tynkarskich, 
c) wykonanie tynków – uzupełnienie tynku  
d) uzupełnienie tynku pasami o demontażu i ponownym ułożeniu przewodów i na ościeżach przy osadzaniu 

stolarki i ślusarki otworowej 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Spoiwa 
2.1.1.1. Transport i składowanie 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem — musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 



 

 

zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
a) cement luzem - w magazynach specjalnych, 
b) cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
2.1.2. Glina 
Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5-20 % piasku, nie powinna zaś mieć obcych zanieczyszczeń. 
Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w hałdzie na otwartym powietrzu. Glinę należy, co 
najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić wodą do konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć 
nadmiar wody i dodawać w postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również dodawać glinę w 
postaci proszku. 
2.1.2.1. Transport i składowanie 
Glina powinna pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie gliny i jej jakość określona w pełnej charakterystyce 
technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy. 
Glinę należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Glinę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi kruszywami. 
2.2. Piasek i woda 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 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, 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 

0,05 mm nie powinna być większa niż 1 % masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 0,5 mm. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 
Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość określona w pełnej 
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy. 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 
2.2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych. 
Tablica 1. Wymagania ogólne. 
Wymagania Metoda badań 
Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

wg PN-B-32250 Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków 
PH nie mniej niż 4 

 
2.2.2.1. Transport i składowanie 
Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

e) środek transportowy 
f) samochód dostawczy do 0,9 t 
g) żuraw okienny przenośny 
h) betoniarka elektryczna 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

- dla spoiw w punkcie 2.1.1.1. i 2.1.2.1. 



 

 

- dla piasku w punkcie 2.2.1. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą, na głębokość 10 – 15 mm od lica muru. Jeżeli 
mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 1ampą, benzynową Nadmiernie suchą, 
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
W przypadku zastosowania w murze bloczków rozbiórkowych należy wykuć bloczki przesiąknięte sadzą z 
przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem 
obficie zmyć wodą. 
 
5.1.2. Zaprawa cementowo - wapienna 
Dla zapraw cementowo - wapiennych do wykonania tynków wewnętrznych można stosować następujące 
proporcje -  cement marki 35: ciasto wapienne: piasek 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10. 
Sposób przygotowania zaprawy jest następujący: 

b) miesząc składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) aż do uzyskania jednolitej mieszaniny 
c) dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. 

W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je miesząc na sucho z cementem, przed zmieszaniem go z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku dodatków ciekłych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna 
hydratyzowanego, należy je rozprowadzić w wodzie, przed dodaniem do składników sypkich. 
Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejność wykonywania czynności pozostaje taka sama 
jak przy przygotowywaniu ręcznym (j. w.), tylko przy użyciu mieszarki. 
5.3. Wykonanie tynków 
5.3.1. Tynki cementowo - wapienne 
5.3.1.1. Wykonanie ręczne tynków dwuwarstwowych 
Do wyznaczenia powierzchni tynku używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dookoła tych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździa. 
Następnie miedzy plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchni placków. Pasy te 
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównywaniu warstwy tynku. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie 
zamiast pasów listew drewnianych lub stalowych. 
Tynki dwuwarstwowe powinny być wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju 
podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. II) lub na gładko (tynk kat. III). 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych należy wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej 
(cementowej 1:1), o grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w 
kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. - specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera się na 
gotowo pacą drewnianą. 
5.3.1.2. Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 
następująca: 

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
b) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
c) mechaniczne wykonanie narzutów, 
d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii składników lub 
przy zmianie wilgotności dostarczonych składników. 
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie 
mniej niż 2 minuty. 
Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem tynkowania należy 
przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. 
Końcówkę tynkarską, należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo - posuwistym, zachowując optymalna 
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

a) nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13÷14 mm 
ok. 30 cm, 



 

 

b) nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 – 14 mm ok. 
18cm. 

Narzut należy ściągać pacą drewnianą. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami 
nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po 
ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm. 
Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk. 
Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Środki zaradcze 
Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aż podłoże 

odpowiednio wyschnie1 Próba ścierania Odczucie wilgoci 
Próba zwilżania Powolne wchłanianie 

wilgoci lub jej brak 
Równość podłoża Sprawdzanie przy 

pomocy łaty 
Nierówności Wyrównać, jeżeli powyżej 

dopuszczalnych2 
Przywierające ciała obce, 
kurz, zabrudzenia 

Wygląd Różnica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy 
kielni, szczotki, miotły, itp., 
względnie wody i pozostawienie 
do wyschnięcia 

Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe części 
podłoża 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odłupywanie się części 
podłoża 

Dokładne usuniecie 
zanieczyszczeń przy pomocy 
szpachli, szczotki stalowej, 
miotły 

Próba ścierania Piaszczenie się 

Resztki oleju szalunkowego 
względnie środków 
antyadhezyjnych 

Próba zwilżania Woda nie wsiąka (tworzy 
krople) 

Oczyszczenie przy pomocy pary 
wodnej z dodatkiem środków, 
zmycie czystą wodą i 
pozostawienie do wyschnięcia 
lub zastosowanie środków 
specjalnych  

Światło ultrafioletowe Fluoroscencyjne świecenie 

Słaba chłonność podłoża 
betonowego bez środków 
antyadhezyjnych 

Wygląd Powierzchnia błyszcząca W przypadku tynków 
zawierających gips: zastosować 
mostek zwiększający 
przyczepność3, w przypadku 
tynków cem.-wap.: zastosować 
środek zwiększający 
przyczepność 

Próba ścierania Powierzchnia gładka 
Próba zwilżania Beton nie zmienia koloru z 

jasnego na ciemny, nie 
wchłania kropelki wody 

Silna chłonność 
pozostałych podłoży 
tynkarskich (nie beton) 

Próba zwilżenia Bardzo szybko zmienia 
kolor z jasnego na ciemny 

Obrzutka wstępna, środek 
wyrównujący chłonność 

Złuszczenie i 
powierzchniowe odspojenie 
betonu 

Próba drapania 
(skrobania 

Odrywanie się, łuszczenie Szczotkowanie szczotką 
stalową, piaskowanie, 
szlifowanie Próba zwilżania Niska chłonność podłoża, w 

zarysowaniach 
przebarwienie (mocne 
wchłanianie wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile 
konieczne naniesienie mostka 
adhezyjnego, względnie innego 
środka zwiększającego 
przyczepność 

Temperatura: 
1. powietrza w 
pomieszczeniu 
2. podłożą 

Pomiar: 
1.termomoetr 
2.termomoetr do 
mierzenia temp. 
podłoża 

Poniżej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie 
pomieszczenia i dostateczne 
nagrzanie podłoża 

 
Wymagania dla tynków zgodnie z tabelą  nr 5  PN-70/B-10100  
 

                                                 
1
  Wymagany ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy 

wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera się z głębokości 2÷4cm. 
2
  Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-

10024, PN70/B-10026. 
3
  Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się pod tynki cementowo — wapienne. 



 

 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie od linii 
prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
Projektu 

Pionowego Poziomego 

III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami pionowymi ( 
ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca 
się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających zgodnych z ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym ni 2 godz. dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia zwilżane wodą. W murze ceglanym spoiny 
powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny 
pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10%roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy 
zwilżyć wodą. 
Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-
ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. Elementy i siatkę należy 
uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych – dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 
przed korozją. Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie 
większych niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych 
elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę 
cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów lub listew kierunkowych. W 
odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i 
zacieraniu są tynkami doborowymi (kat. IV), a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – 
tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IV f). Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o 
specjalnym wykonaniu gładzi, tzw. tynki wypalane mogą być wykonywane w pomieszczeniach mokrych. Obrzutkę 
na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych należy 
wykonywać z zaprawy cementowej 1 :1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. 
Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynków doborowych kat. IV i IV f należy stosować dodatkowo 
wyrównujące pasy lub listwy. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do 
wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową lub styropianową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 



 

 

6.1.5. Dokumenty budowy 
a Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.2 Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.2.. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.2.2Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3 Odbiór gwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy 

- PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
- 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-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 - Cementy powszechnego użytku. 
- PN 90/B-30020 - Wapno. 
- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i Określenia. 

10.2. Materiały pomocnicze. 
- Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
 
 



 

 

                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.2. ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
PODSTAWĄ DO WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH JEST PROJEKT WYKONAWCZY 
REALIZOWANY W  POD ŚCISŁYM NADZOREM INWESTORSKIM. 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót malarskich związanych z wykonaniem ww. zadania inwestycyjnego.   
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót po wykonaniu okładzin wykonanych na 
powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania, 
b) malowanie, 
c) mechaniczne wykonanie powłok malarskich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby i rozcieńczalniki. 
W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. Charakteryzują się one 
znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych 
materiałów jest bardzo szeroki. 
Do malowania elementów metalowych można stosować farbę chlorokauczukową i ognioochronną. 
Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne rozcieńczalniki, 
dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 
Wszystkie materiały muszą mięć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. 
2.1. Materiały do malowania elewacji budynków 
Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 



 

 

• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodą lub w 
postaci ciekłej, 
•. na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczanie wodą powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
• środki gruntujące, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.3. Transport i składowanie 
Większość materiałów malarskich jest łatwopalna. Magazyn materiałów malarskich powinien znajdować się w 
osobno stojącym ognioodpornym budynku, ew. w części budynku oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi 
magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieć 
należytą wentylację, a temperaturę powietrza w granicach + 5 do + 250C. W magazynie powinny być zachowane 
wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych. 
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze względu na 
stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny być one zbyt długo 
przechowywane. 
 
2.4. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 
• beton, 
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapie-.nny, gipsowy, 
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
• drewno, 
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
• płyta gipsowo-kartonowa, 
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 
• elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-10020:1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 
ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej 
obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam 
i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. 



 

 

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty teczniczne. 
3. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 
b) 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, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. ,             5. Podłoża z drewna, 
materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych 
lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 
tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
6. 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 wydano aprobatę techniczną. 
7. 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. 
8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 
2.5. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia -tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po 
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować 
w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie |              spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy 
PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotności, 
• 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, naprawy i 
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około l m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, 
czy sta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
2.6. Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 należy określić zakres 
prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować 
w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
2.7. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest 
stosowanie farb, w których widać: 



 

 

a) 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. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- oczyszczeniu ze starej warstwy farby klejowej i olejnej na ścianach,  
- wykonaniu gładzi z gotowej zaprawy wapienno – cementowej, 
- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, 
- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, 
- kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Roboty malarskie powinny być wykonane przed: 
- wykonaniem wszystkich rodzajów materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin 

dywanowych, 
- osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego. 

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych lub emulsyjnych. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 
°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy l, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
Tablica l. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
Lp. 
 

Rodzaj farby 
 

Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 
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Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
 

4 
 

2 
 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
 

3 
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Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfi-
kującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 
 

6 
 

4 
 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 
 

4 
 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
5.2. Przygotowanie do malowania 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek materiałów, sprzętu 
itp. Wykonane elementy, jak podłogi, urządzenia wodociągowe itp., powinny być osłonięte przed zachlapaniem 
farbami. 
Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię tynku odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co zaprawa użyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu 
emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana rozrzedzoną farbą emulsyjną (z 5 – 
10 % dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 część dyspersji Winacet na 5 części wody) a 
w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na 1 część benzyny do lakierów). W 
przypadku tynków wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy 
się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod 
powłoki malarskie. 
Tynki świeże wymagają przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje się w tym celu 
fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym 
preparatem. Jeśli wymagane jest gładkie podłoże pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powłokę lakierniczą 

należy powierzchni tynku wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa 
po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy 
wykonać ponowne gruntowanie. 
5.3. Malowanie techniką emulsyjną 
W technice emulsyjnej mają obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których spoiwem są dyspersje 
tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie 
wymieszane. Malowanie może odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym. 
Farbami emulsyjnymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, że działają one 
korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe 
plamy będą widoczne na powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały 
zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. 
W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby. Zużycie farby wg tabeli w punkcie 2. 
5.4. Malowanie techniką olejno - lakierniczą 
Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiałów 
powłokowych. Ze wzglądu na wielką różnorodność wyrobów i zróżnicowane warunki ich stosowania konieczna 
jest dokładna znajomość materiałów, a także ścisłe przestrzeganie zasad posługiwania się nimi podanymi przez 
producenta. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie upłynął termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu 
opakowania i ostrożnym usunięciu ew. kożucha materiał malarski powinien być dokładnie wymieszany. Mieszanie 
może odbywać się ręcznie za pomocą drewnianej łopatki lub wolnoobrotowym mieszadłem (nie więcej niż 300 
obr/min). 
W zależności od metody wykonania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja materiału przez 
odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla danego rodzaju materiału malarskiego. Konsystencję 
materiałów malarsko - lakierniczych określa się przez pomiar lepkości metodą kubka Forda nr 4 w temperaturze 
200C. Lepkość ta powinna wynosić przy malowaniu: 

a) pędzlem: 80-150 s, 
b) metodą  natryskową: 25-35s. 

Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału zamieszczonym na opakowaniu. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonywania metodą natryskową lub przeznaczone do wykonywania 
wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez sito o gęstości oczek 900/1 m2. 
Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) oraz urządzenia 
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elektrostatycznego, do malowania metodą 
polewania). 
5.5.  Malowanie natryskowe 
Końcówka urządzenia rozpylającego bądź dysza pistoletu powinna być prowadzona w odpowiedniej, stale 
jednakowej odległości od malowanej powierzchni. Właściwą odległość należy ustalić przed malowaniem na 
podstawie próby. Zasadą prowadzenia urządzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyżowały 
się w obu warstwach powłoki (jeżeli 1 warstwa kładziona jest pasami pionowymi, to 2 warstwa musi być 



 

 

nakładana pasami poziomymi). 
5.6. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 3. l, a 
warunki wymagania punktu 4. l. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać 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 wykonać 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. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w p. 
4.3. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Dokumenty budowy 
 
a) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż 
po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż,+5 °C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
6.2.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 
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 wełnianą 
lub bawełnianą szmatką 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 5 mm, 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. 



 

 

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 kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
6.2.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W 
tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokółu kontroli i badań. 
6.2.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p. 
5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy  

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, 
farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze 
 

- Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.



 

 

                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.3. ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW,  zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i poglądowo w 
Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
PODSTAWĄ DO WYKONYWANIA I ODBIORU ŚCIAN I OBÓDÓW Z PŁYT GIPSOWYCH JEST PROJEKT 
WYKONAWCZY REALIZOWANY W  POD ŚCISŁYM NADZOREM INWESTORSKIM. 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót wykonania ścian i obudów z płyt gipsowo – kartonowych związanych z wykonaniem ww. zadania 
inwestycyjnego. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje realizację robót niezbędnych do wykonania obudowy płytami gipsowo-kartonowymi i 
gipsowo – włóknowymi. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót Zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- samochód dostawczy do 0,9 t 
- środek transportowy 
- wyciąg 
- żuraw okienny przenośny 



 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, 
jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
5.2. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych 
 
5.2.1. Informacje ogólne 
Płyty gipsowo-kartonowych mocuje się na szkielecie nośnym wykonanym z cienkościennych kształtowników 
stalowych lub z drewna (np. słupki drewniane 6x6 cm). Można je także przytwierdzać do ścian murowanych lub 
betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje się najczęściej blachy stalowe 
nominalnej grubości powyżej 0,6 mm z tolerancją wymiarów ±0,04 mm. Norma DIN 18182 określa również 
kształty, wymiary i przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe 
kształty: UW (wand - ściana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego 
należy używać drewna pierwszej (w ostateczności drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast 
wrażliwość na wilgoć. 
Konstrukcję ścian może tworzyć:  

- szkielet pojedynczy,  
- szkielet podwójny,  
- szkielet podwójny przedzielony taśmą uszczelniającą (akustyczną),  
- szkielet podwójny usztywniony przewiązkami z płyt g-k (ściany instalacyjne),  
- szkielet podwójny rozsunięty (okładziny w tych ścianach nie współpracują). 

Ściany mogą być pokryte jedną, dwiema lub trzema warstwami płyt. 
Poza funkcją użytkową (podział przestrzeni na mniejsze wnętrza) ściany działowe muszą spełniać wymagania 
ochrony przeciwpożarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Rozporządzenie MGPiB z późniejszymi zmianami MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz 
wymagania izolacyjności akustycznej według normy PN-B-02151-3:1999). 
 
5.2.2. Odporność ogniowa 
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy 
odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane co najmniej jako 
słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej tych ścian. W 
budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej 
zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako nierozprzestrzeniających 
ognia (NRO). 
W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające 
ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:  
dla budynków klasy C - F 0,25,  
dla budynków klasy B - F 0,5,  
dla budynków klasy A - F 1. 



 

 

Klasę odporności ogniowej (F) elementów budynków ustala się według PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-
02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody 
(R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa jak długo 
elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), 
natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i 
izolacyjność ogniową).  
 
 
 
 
 
Maksymalna wysokość ściany [m] 
 
rodzaj konstrukcji ściany 
obszar montażu 1 - CW50 
obszar montażu 1 - CW75 
obszar montażu 1 - CW100 
obszar montażu 2 - CW50 
obszar montażu 2 - CW75 
obszar montażu 2 - CW100 
 
pojedyncza metalowa konstrukcja nośna, pokrycie jednowarstwowe 
3.00 
4.50 
5.00 
2.75 
3.75 
4.25 
 
pojedyncza metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe 
4.00 
5.50 
6.50 
3.50 
5.00 
5.75 
 
podwójna metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe 
4.50 
6.00 
6.50 
4.00 
5.50 
6.00 
 
instalacyjna, podwójna metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe 
4.50 
4.50 
4.50 
4.00 
4.00 
4.00 
 
 
 
5.2.3. Montaż ścian 

Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając ewentualne 
otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych ściany działowej. Połączenie z 
podłogą i stropem wykonuje się, używając profili UW. W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami 
bocznymi należy stosować taśmy uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili UW, które następnie układa się 
ściśle przy podłodze i suficie.  

 



 

 

Potem mocuje się je kołkami rozporowymi w odstępie nie większym niż 1000 mm. Konstrukcję ściany działowej 
ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując profile CW. Profile pionowe CW powinny być 
przymocowane do ścian co najmniej w trzech punktach, ale odległość między punktami zamocowania nie 
powinna być większa niż 1000 mm. Połączenie profili CW ze ścianą również musi być uszczelnione taśmą. 
Wstawia się je otwartą stroną w kierunku montażu, w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i dokładnie pionuje. 
Powinny one wchodzić w górny profil UW na głębokość 20 mm. 

 
  

 
  

Profile 
CW 

mogą 
być 

rozmies
zczone 
gęściej 

(co 200, 
400 

mm), 
jeżeli 

wymaga 
tego konstrukcja (wysokość ściany, rodzaj 
okładziny, np. płytki ceramiczne). Drzwi w 

ścianie działowej montuje się na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, że jej 
maksymalna wysokość wynosi 260 cm, maksymalna szerokość skrzydła drzwi 88,5 cm, a ciężar skrzydła 
drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas jako słupki 
konstrukcyjne do montażu ościeżnicy należy zastosować profile usztywniające UA. Łączy się je ze stropami 
podłogi i sufitu za pomocą kątowników drzwiowych.Dolny profil UW w bezpośrednim  
sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami rozporowymi, a między ościeżnicami powinien być 
wycięty. Jako nadproże stosuje się profil UW. Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej 
szerokości (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna być przykręcana co 75 cm. 
Należy także pamiętać o wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Do mocowania 
ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu pierwszej strony ściany i ułożeniu 
instalacji elektrycznej lub sanitarnej między profilami trzeba umieścić wełnę bazaltową lub szklaną i zabezpieczyć 
ją przed osunięciem. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm, 
 

aby wzajemne przesunięcie spoin płyt z obu stron było równe odległości między profilami CW. Niedopuszczalne 
jest krzyżowanie się styków. Połączenia między płytami nad otworem drzwiowym muszą być odsunięte od 
krawędzi drzwi na minimum 15 cm. W ścianach działowych instalację kablową układa się w przestrzeni 
wewnętrznej ściany. Profile słupkowe, przez które prowadzi się instalację, kablową są nacięte w kształcie litery H. 
Należy stosować przewody w podwójnej izolacji (typ YDY). Puszki elektryczne mocuje się bezpośrednio w płycie. 
Profile przyłączeniowe UW i CW mocuje się po obwodzie konstrukcji za pomocą standardowych elementów 
mocujących (np. kołkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkręty muszą mieć ostry, twardy czubek. Łączniki 
muszą być zabezpieczone przed korozją. Wkręty do mocowania płyt mają 
specjalnie ukształtowany łeb, który podczas wkręcania nie przecina 
kartonu. 

  
 

Jest to bardzo ważne dla prawidłowego wykonania poszycia ściany. 
Wkręty powinny mieć odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. 
Wkręty do mocowania płyt do metalu są dostępne w dwóch rodzajach: TN 
- cienkie, szybkiego montażu, TB - grube (czubek z borem). Długość 
wkrętu musi być o 10 mm większa od grubości przykręcanych płyt. W 
szkielecie drewnianym, ze względu na wymagane minimalne zagłębienie 
w drewnie, wkręt musi być dłuższy o 20 mm.  
 
 

 

Połączenie ściany działowej z 
jastrychem pływającym na stropie 
pełnym. Rozdzielenie jastrychu i 
warstwy izolacji ogranicza wzdłużne 
przenoszenie dźwięków przez 
podłogę.  

 

Połączenie ściany działowej z 
jastrychem pływającym na stropie 
pełnym. Szczelina dylatacyjna w 
jastrychu poprawia izolacyjność 
akustyczną połączenia, ogranicza 
wzdłużne przenoszenie dźwięków 
przez podłogę. 

 

Połączenie przesuwne ściany ze 
stropem pełnym.  

 

Opłytowanie zredukowane w strefie 
cokołu. Aby poprawić izolacyjność 
akustyczną tego fragmentu ściany, 
wewnątrz szkieletu należy ułożyć 
paski płyt g-k.  



 

 

 
 

5.2.4. Połączenia obwodowe ścian   
Połączenia ścian działowych z podłogami na stropach pełnych i belkowych drewnianych  

Ze względu na izolacyjność akustyczną najkorzystniej jest połączyć ścianę z podłożem, gdy jastrych jest 
wykonany po zakończeniu montażu ściany. Dzięki temu zostają przecięte boczne drogi przenoszenia dźwięków. 
Jeżeli osadza się ścianę na jastrychu pływającym, dla zachowania 
dźwiękoszczelności, należy w trakcie wykonywania jastrychu zrobić w nim 
dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiegać w osi ściany, ale obok niej, 
aby dolny profil można było poprawnie zamocować do jastrychu. 
Izolacyjność akustyczną i właściwości przeciwogniowe ściany działowej 
pogarsza redukcja opłytowania w strefie cokołu np. 

 
 

na wyłożenie wykładziny podłogowej lub ułożenie listew 
przypodłogowych. Jeżeli konieczna jest redukcja opłytowania, to ubytek 
izolacyjności akustycznej można zrekompensować, montując wewnątrz 
ściany działowej paski płyty g-k. Na drewnianych stropach belkowych 
(często dla zmniejszenia ich ciężaru) stosuje się pływające, suche 
jastrychy. Usytuowanie ściany bezpośrednio na suchym jastrychu 
pogarsza izolacyjność akustyczną ściany. Jeżeli jest to możliwe, należy 
dążyć do rozdzielenia całego stropu belkowego. Ze względów 
przeciwpożarowych korzystne jest sytuowanie ścian bezpośrednio na 
belkach stropowych. Jeżeli połączenia ścian wypadają między belkami, 
zaleca się zaprojektować dodatkową belkę. W pustce stropu należy 
umieścić przeponę absorpcyjną, np. z wełny mineralnej. 

 
 

5.2.5. Połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi i 
drewnianymi stropami belkowymi 

Jeżeli obliczeniowa strzałka ugięcia f>10 mm, to połączenia ścian 
działowych ze stropami pełnymi wykonuje się jako przesuwne. W tych 
wypadkach między górną krawędzią opłytowania i dolną krawędzią stropu 
musi być wykonana szczelina dylatacyjna, wielkości odpowiadającej 
strzałce ugięcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki 
izolacyjności akustycznej są 
niewielkie. Według wymagań 
przeciwpożarowych szczelina 
dylatacyjna nie może przekraczać 
20 mm. Szerokość pasków płyt 
musi odpowiadać szerokości 
profilu połączeniowego UW. 

Całkowitą grubość pasków określa się 
poprzez dodanie wartości obliczeniowej 
strzałki ugięcia (lub dopuszczalnej 
szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 
mm. 

  
 

Profile słupowe CW należy skrócić o 
wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te 
powinny wchodzić na co najmniej 15-
20 mm w profil połączeniowy UW. Aby 

zapewnić przesuw profili CW w profilu połączeniowym UW, opłytowanie może być przykręcone tylko do profili 
słupów CW, w odległości 20 mm poniżej stopek profili UW. Na wolnych krawędziach płyt można zamocować 
półnarożnik aluminiowy, a następnie go zaszpachlować. Jeżeli f<10 mm profile CW należy przed wstawieniem w 
profil UW skrócić o około 10-20 mm. Trzeba także zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienie połączenia 
(szczegółowe informacje na rysunkach). Przy wykonywaniu połączenia ściany działowej z drewnianym stropem 

 

Połączenie ściany z sufitem 
podwieszonym. Doprowadzenie 
ściany do stropu konstrukcyjnego. 
Konstrukcja nad stropem 
podwieszonym tworzy ciągłą 
przeponę akustyczną. 

 

Połączenie ściany z sufitem 
podwieszonym. Ściana jest 
doprowadzona do konstrukcji nośnej 
sufitu, a opłytowanie sufitu jest 
przerwane, co ogranicza wzdłużne 
przenoszenie dźwięków.  

 

Połączenie ściany z konstrukcją 
nośną sufitu podwieszonego. Aby 
ograniczyć wzdłużne przenoszenie 
dźwięków, należy wykonać szczelinę 
dylatacyjną w opłytowaniu sufitu.  



 

 

belkowym dobrze jest przedzielić opłytowanie sufitu w obszarze 
połączenia, dzięki czemu uzyskuje się poprawę izolacyjności akustycznej.  

 
 

Jeszcze korzystniej jest doprowadzić ścianę bezpośrednio do belki 
stropowej, zarówno ze względu na akustykę, jak i ochronę 
przeciwpożarową. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy 
dźwiękochłonności wzdłużnej - należy w każdym wypadku zaprojektować 
warstwę wełny mineralnej grubości co najmniej 50 mm. 

  
 
 
5.2.6. Połączenia ścian działowych z sufitami podwieszanymi 

 
Najkorzystniejsze ze względów akustycznych jest wykonanie ciągłej przepony w przestrzeni nad sufitem, na 
przykład doprowadzając ścianę działową do stropu konstrukcyjnego. Rozwiązanie to zapewnia także pełną 
izolacyjność ogniową ściany. Montaż przepony ściany działowej jest wskazany także wówczas, gdy ze względu 
na izolację cieplną i przeciwwilgociową niedopuszczalne jest ułożenie nakładki z wełny mineralnej na całej 
powierzchni sufitu. Przepona może być wykonana tak jak ściana. Można także zamontować przeponę 
absorpcyjną. Wykonuje się ją, wypełniając wełną mineralną pustkę nad sufitem z wyjątkiem obszaru połączenia 
ze ścianą. Szerokość przepony absorpcyjnej dobiera się w zależności od wymagań akustycznych dla ściany. 
Jeżeli przestrzeń nad sufitem podwieszanym ma być wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, opłytowanie 
może kończyć się około 100-150 mm powyżej sufitu. Konstrukcja nośna (profile) jest wtedy doprowadzona do 
stropu konstrukcyjnego. Izolacyjność akustyczna tego rozwiązania obniża się. Dlatego sufit trzeba na całej 
powierzchni wyłożyć wełną mineralną (grubości odpowiedniej do wymagań), izolację należy ułożyć nad 
opłytowaniem ściany działowej. 
Ściany, a właściwie ich konstrukcja nośna, mogą być także doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy 
w zależności od wymagań akustycznych, opłytowanie sufitu może być ciągłe lub zdylatowane w celu przerwania 
wzdłużnego przewodzenia dźwięków. Dwuwarstwowe opłytowanie sufitu oraz pogrubienie nakładki z wełny 
mineralnej w każdym wypadku poprawia izolacyjność akustyczną wzdłużną stropu podwieszanego. W zależności 
od konstrukcji sufitu podwieszanego, w pobliżu połączeń ścian mogą być konieczne dodatkowe wzmocnienia 
konstrukcyjne. 
 
5.2.7. Połączenia między ścianami działowymi 

 
 

Połączenia pomiędzy ścianami 
działowymi  
a - za pomocą profili LW. Ma mniejszą sztywność na zginanie, ale lepszą izolacyjność akustyczną  
b - za pomocą profili CW. Ma większą sztywność na zginanie, ale pogarsza się izolacyjność akustyczna w 
porównaniu z rozwiązaniem, w którym zastosowano profile LW. Aby ograniczyć wzdłużne przewodzenie 
dźwięków, należy wykonać szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu ściany, do której dołącza się drugą przegrodę.  
c - z opłytowaniem ciągłym. Połączenie to może być stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustycznych  
 
 

Połączenia ze ścianami nieprzerwaną, pojedynczą okładziną mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest 
wymagana wysoka izolacyjność akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje się, gdy okładzina ściany, do której ma być 
przyłączona druga ściana działowa, zostanie przedzielona pionową szczeliną akustyczną. Szczelina ta powinna 

 

Połączenie ściany z konstrukcją 
nośną sufitu podwieszonego. 
Opłytowanie sufitu jest ciągłe. Takie 
rozwiązanie można zastosować w 
pomieszczeniach o niskiej klasie 
wymagań akustycznych.  



 

 

przebiegać poza osią ściany przyłączanej, aby można było pewnie przymocować profil. Do pierwszej ściany 
wbudowuje się wtedy dodatkowy profil CW.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki powierzchni (podane w poniższej tabeli) 
Odchylenie 
 

Odchylenia powierzchni 
 

 
 powierzchni 

 
i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 
 suchego tynku   przecinających się 

od płaszczyzny 
 

 
 

 
 

płaszczyzn od kąta 
 i odchylenia 

 
pionowego 
 

poziomego 
 

przewidzianego 
 krawędzi od linii 

 
 
 

 
 

w dokumentacji 
 prostej    

nie większa niż nie większe niż nie większe niż 2 mm nie większe niż 
2 mm i w liczbie nie 
 

1,5 mm na 1 mb 
 

na 1 mb i ogółem nie 
 

2 mm 
 większej niż 2 na 

 
i ogółem nie więcej 
 

więcej niż 3 mm na 
 

 
 całej długości łaty 

 
niż 3 mm w pomiesz 
 

całej powierzchni 
 

 
 kontrolnej o długo 

 
czeniach do 3,5 mm 
 

ograniczonej ścianami, 
 

 
 ści 2 mb 

 
wysokości oraz nie 
 

belkami itp. 
 

 
  

 
więcej niż 4 mm 
 

 
 

 
  

 
w pomieszczeniach 
 

 
 

 
  

 
powyżej 3,5 m wyso 
 

 
 

 
  

 
kości 
 

 
 

 
  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w 
konstrukcji ściany działowej. Wykonane według 
tych schematów szczeliny nie pogarszają 
charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej 
ścian działowych.  

 

Podwójny szkielet szczeliny dylatacyjnej w 
konstrukcji ściany działowej. Wykonane według 
tych schematów szczeliny nie pogarszają 
charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej 
ścian działowych.  



 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór gwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.4. STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
PODSTAWĄ DO WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM I RENOWACJĄ 
STOLARKI I PODŁÓG JEST PROJEKT WYKONAWCZY REALIZOWANY W  POD ŚCISŁYM NADZOREM 
INSERWTORSKIM. 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót – Stolarka drzwiowa i okienna – związanych z wykonaniem ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru nowej stolarki  okiennej i drzwiowej . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z Zestawieniem materiałów zawartym w Dokumentacji Projektowej i 
Przedmiarze robót. 
 
2.1.2. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej; 
b) dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
c) do stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) 

należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w 



 

 

normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności 
wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2. 

 
 
 
 
         Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 
 
 
Miejsce luzów 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 
Okien i drzwi 
balkonowych, 
naświetli, okien 
przewiewnych 

 
drzwi 

 
wrót 

 
płytowych 

 
klepkowych 

 
deskowych 

 
klepkowyc
h 

 
deskowych 

 
Luzy 

Między 
skrzydłami 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
10±4 

 
10±4 

Między 
skrzydłami a 
ościeżnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 

         Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 
 
Wymiary tolerowane 
 
 
 
 

 
Okien i drzwi 
balkonowych, 
naświetli 

drzwi  
Skrzydeł 
z listew 

wrót 

pł
yt
o
w
yc
h 

kl
ep
ko
w
yc
h 

d
e
sk
o
w
yc
h 

klepk
owyc
h 

Kl
ep
ko
wy
ch 
oci
epl
an
yc
h 

d
e
s
k
o
w
y
c
h 

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub 
krosna 

 
±5 

 
±5 

 
±5 

 
±5 

  
±5 

 
±5 

 
±5 

Ościeżnica lub 
krosno w świetle 

Do 1 m ±2 ±2 ±2 ±3 - - - - 
Powyżej 1 m ±3 ±3 ±3 ±4 - ±8 ±6 ±6 

Różnica długości 
przeciwległych 
elementów 
ościeżnicy mierzona 
w świetle 

Do 1 m  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Powyżej 1m  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Skrzydło we wrębie Szerokość do 
1 m 

 
- 

 
±1 

 
±2 

 
±2 

 
±8 

 
- 

 
- 

 
- 

Powyżej 1 m - ±2 ±3 ±3 - ±6 ±4 ±8 
Wysokość 
powyżej 1 m 

- ±2 ±5 ±5 ±10 +10 
-5 

+10 
-5 

±8 

Różnica długości 
przekątnych 
skrzydeł we wrębie 
o wymiarach 

Do 1 m 2 - - - - - - - 

1 do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

Powyżej 2 m 3 4 4 5 - - - - 

Przekroje 
elementów 

Szer. do 
50mm 

±1 ±1 ±1 ±1  
±3 

±2 ±2 ±2 
±3 ±3 ±3 

Powyż. 50mm ±2 ±2 ±2 ±2 
Gr. Do 40mm ±1 ±1 ±1 ±2  

±3 
±2 ±2 ±2 

Powyż. 40mm ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 

Grubość skrzydła - ±1 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 
d) dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin: 

i) drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3 
 
          
 
 



 

 

 
 
 
  Tablica 2-3. Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeżnic drzwi 
wewnętrznych. 
Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydeł, 

listwy, opaski 
Ślemiona i 
słupki 

Krosna i 
klepki 

Ościeżnice Szczebliny 

1 2 3 4 5 6 
Sęki zdrowe 
zrośnięte  

Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10 mm nie wchodzące na 
krawędź przylgi oraz na złącza; na każdej płaszczyźnie elementu  liczba sęków nie powinna 
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niż 2 szt., przy czym łączna 
średnica obwodu sęków nie powinna przekraczać połowy grubości elementu   

Dopuszczalne o 
średnicy do 6 mm 

Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne od strony muru 
o długości równej szerokości 
elementu i głębokości równej 
1/3 grubości elementu 

Niedopuszczalne 

Okrągłe i owalne 
 

Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej połowy grubości 
elementu 

Podłużne Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie przekraczającej połowy 
grubości elementu oraz długości nie przekraczającej:  
½ szerokości 
elementu 

grubości elementu Grubości 
elementu, a od 
strony muru – 
długości równej 
szerokości 
elementu 

Pęknięcia na płaszczyźnie Dopuszczalne o 
szerokości 1 mm i 
głębokości do 2 mm 

Dopuszczalne o 
szerokości 1 mm i 
głębokości do 3 mm 

Dopuszczalne od 
strony muru nie 
przechodzące, a 
od strony 
widocznej – o 
głębokości do 5 
mm 

Dopuszczalne o 
szerokości do 1 mm i 
głębokości do 1 mm 

Zaprawione otwory 
po sękach, 
drwalniku, 
paskowanym, 
pęknięciach i 
innych wadach 

Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym 
z kierunkiem włókien drewna; liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi 
zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 szt. na 1 m każdej płaszczyzny elementu 

niedopuszczalne 

Okrągłe Dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na głębokość nie 
większa niż 1/3 grubości elementu, o średnicy nie większej niż połowa 
szerokości elementu, a w największych ramiakach – nie większej niż 
25 mm oraz usytuowane na krawędzi elementu pod warunkiem, że ich 
cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza od średnicy 
zaprawienia; dopuszcza się widoczną część zaprawionego, zdrowego 
zrośnięcia sęka o długości cięciwy do 20 mm; niedopuszczalne – na 
złączach konstrukcyjnych 

Podłużne Dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o przekroju 
poprzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego cementu 
oraz na krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym że powinny 
być zapłetwione 

zabarwienia Zaszarzenie  
dopuszczalne Zmiana barwy 

drewna 
składowanego w 
wodzie spławianego 

Porażenia przez 
grzyby 

Sinizna Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie 

Jasne i ciemne 
zabarwienie bielu 

Dopuszczalna w postaci śladów w elementach świerkowych 

Wady budowy 
drewna 

Skręt włókien Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1 m, do: 
20 mm 30 mm 20 mm 
Dopuszczalny jednostronnie zanikający do ½ szerokości elementu niedopuszczalny 

Rdzeń niedopuszczalny Dopuszczalny 
zamknięty 

Od strony muru 
otwarty 

niedopuszczalny 

Pęcherze żywiczne Dopuszczalne o długości do 50 mm, 
oczyszczone i zaszpachlowane 

Od strony muru 
bez ograniczeń 

Dopuszczalne o 
długości do 30 mm  
Oczyszczone i 
zaszpachlowane 

przeżywiczenie niedopuszczalne Dopuszczalne od 
strony muru 

niedopuszczalne 

Oblina oczyszczona z kory i łyka niedopuszczalna Dopuszczalna od 
strony muru, o 
szerokości do 15 
mm 

niedopuszczalna 



 

 

 
- innych materiałów — z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
e) dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych należy  porównać wyniki oględzin i 
pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
- wilgotności drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- oszklenia, 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
- szczegółów 
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać 
przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na 
metody badań okien i drzwi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

- TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Do przewozu okien może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zawartość ładunków. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy przeprowadzić dokładne pomiary wszystkich istniejących otworów 
okiennych. 
5.1. Przygotowanie ościeży 

a) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków 
2. Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, 

cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu 
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między 
ościeżem a ościeżnicą 

3. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 
4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabl. 5-1-1. 

 
Tablica 5-1-1. 
Rodzaj ściany i sposób wykonania 
ościeża 

Odchyłki [mm] Dopuszczalna różnica 
długości przekątnych 
[mm] 

 
szerokość 

 
wysokość 

Prefabrykowane ściany 
wielowymiarowe, wyprawy 
pocienione 

 
+7 
-3 

 
±3 

 
10 

Prefabrykowane ściany pasmowe, 
wyprawy pocienione 

 
±6 

 
±4 

 
nie sprawdza się 

Ściany murowane, wyprawa 
tynkowa 

 
+10 

 
+10 

 
10 

 
5.2. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 

- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabl. 5-2-1. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 5-2-1. 

Wymiary zewnętrzne stolarki [cm] Liczba punktów 
zamocowania 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 
wysokość szerokość W nadprożu i progu Na stojakach 

do 150 do 150 4 nie mocuje się Każdy stojak w 2 punktach 
w odległości ok. 33 cm od 
nadproża i ok. 35 cm od 
progu 

150 – 200  
6 

po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w szerokości ½ 
okna 

powyżej 200  
 
 
8 

po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 
1/3 szerokości okna 

powyżej 150 do 150 4 nie mocuje się Każdy stojak w 3 
punktach: 

- w odległości 33 cm 

od   nadproża 

- w ½ wysokości 

- w odległości 33 cm 

od dolnej części okien 

150 – 200  
 
8 

po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w szerokości ½ 
okna 

powyżej 200  
 
 
 
10 

po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od 
pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 
szerokości okna 

 
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien 

należy rozmieszczać w sposób podany w tabl. 28-10, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak 
krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy połączyć za pomocą wkrętów do drewna ponadto okna 
łączone ze sobą w zestawy, również z drzwiami balkonowymi, należy dodatkowo mocować w nadprożu, a w 
progu w odległości 10 cm od ich styku pionowego. 

 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

j) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną podkładkach lub 
listwach. 
k) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
l) Uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po 
zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. 
m) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na l m wysokości okna, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niż 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m, 4mm- powyżej 2m długości przekątnej. 
n) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. 
o) Okna powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy. 
p) Mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej, która całkowicie wypełnia szczelinę między 
murem a ościeżnicą jest niewłaściwe. 
q) Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do oścież jest zabronione. 
r) Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu 
należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Następnie wyrównać zaprawą, mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z ościeżem po ich 
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami przy ościeżnicowymi 



 

 

przybitymi do ościeżnicy. 
s) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 
zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie 
progu ościeżnicy. 

 

Mocowanie okna i drzwi, tak w przypadku wymiany w istniejącym budynku, jak i montażu w całkowicie nowym 

obiekcie, przebiega tak samo. Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnic należy sprawdzić, czy dostarczone 

okna i drzwi są zgodne z zamówieniem oraz z dostępną dokumentacją. Ważną czynnością jest skontrolowanie 

stanu samego otworu. Otwór w murze trzeba oczyścić z resztek starego uszczelnienia, zaprawy oraz innych 

zanieczyszczeń. Powstałe w trakcie usuwania starej stolarki ubytki należy uzupełnić i wyrównać. Gdy 

przewidujemy stosowanie klejów lub taśm samoprzylepnych powierzchnie klejone należy starannie oczyścić i 

wygładzić. Po oczyszczeniu i przygotowaniu otworu do zamocowania nowej stolarki wyjmujemy skrzydła z 

ościeżnicy. Wyjęte skrzydła odkładamy, stawiając w taki sposób, aby opierały się o podłoże dolną krawędzią. Jest 

to bardzo ważne, ze względu na właściwe położenie szyby w skrzydle. W przypadku niewłaściwego oparcia 

skrzydła szyba zespolona może ulec niekontrolowanemu przesunięciu. 

Ościeżnicę przed montażem trzeba uzbroić we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe, takie jak przyłącze 

parapetowe, dodatkowe wzmocnienie górnej części przy stosowaniu rolet, czy prowadnice. Kompletną ościeżnicę 

ustawiamy w otworze podkładając kliny. Przy pomocy klinów wypoziomowujemy oraz wypionowujemy ościeżnicę 

regulując jednocześnie szerokość szczelin styku między ścianą i ościeżnicą, tak aby były jednakowe ze 

wszystkich stron. Po ustawieniu ościeżnicy w otworze sprawdzamy jej geometrię poprzez pomiar przekątnych 

ościeżnicy. W przypadku gdy przekątne są równe, stabilizujemy ościeżnicę za pomocą klinów. Jeżeli przekątne 

różnią się między sobą, musimy przeprowadzić cały proces od początku. 

 

Do mocowania ościeżnicy w otworze używamy dybli lub kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilość 

muszą być tak dobrane by przenieść na ścianę wszystkie obciążenia działające na okno lub drzwi. Odległość 

między dyblami bądź kotwami nie powinna przekraczać 70 cm, zaś odległość od naroży zgrzewanych i połączeń 

słupków stałych powinna wynosić przynajmniej 15 cm dla profili białych i 25 cm dla profili kolorowych.  

Kotwy obrotowe mocowane są do profilu ościeżnicy za pomocą uchwytu wciskanego w profil. Po połączeniu z 

ościeżnicą ruchome ramię kotwy mocowane jest do muru za pomocą wkrętów.  

Ze względu na możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części ościeżnicy zaleca się w 

tym miejscu stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy należy uważać, by nie odkształcić 

profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na 

opór klina stabilizującego. Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może doprowadzić do zwichrowania lub 

skręcenia profilu ościeżnicy. Po ostatecznym zamocowaniu łączników wyjmujemy kliny stabilizujące i możemy 

przystąpić do następnego etapu montażu okna lub drzwi , jakim jest uszczelnienie styku ściany z ościeżnicą. 

Dobre uszczelnienie styku między ościeżnicą a ścianą o zadowalającej izolacyjności termicznej i akustycznej 

można uzyskać stosując pianki, masy i sznury uszczelniające. Do wypełnienia szczeliny styku stosuje się 

przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki montażowe, które są łatwe w nakładaniu. Po utwardzeniu 

stają się sprężystą, trwałą, półsztywną strukturą komórkową. Przy stosowaniu takich pianek należy zwrócić 

uwagę na ich przyczepność do materiałów budowlanych. Pianka dobrej jakości szybko espanduje zwiększając 

swoją objętość co najmniej 35 razy oraz ma krótki czas uzyskania konsystencji zdatnej do cięcia (około 90 minut). 

Utwardzoną piankę należy osłonić przed działaniem promieni słonecznych. 

Stronę licową szczelin, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, wypełniamy szczeliwem (kit trwale 

elastyczny). Najlepiej stosować szczeliwa silikonowe jednoskładnikowe, szybkotwardniejące, cechujące się dobrą 



 

 

przyczepnością do podstawowych materiałów budowlanych bez konieczności stosowania podkładów 

gruntujących itp. 

Do wypełnienia szczelin stosujemy różnego rodzaju sznury oraz taśmy wypełniające i uszczelniające 

wyprodukowane z miękkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i sznurów dobieramy do wielkości spoiny 

czy szczeliny, którą wypełniamy do całkowitego jej zamknięcia. Najczęściej spotyka się sznury uszczelniające 

okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm, wykonane z miękkiego i porowatego kauczuku syntetycznego. Należy 

zwrócić uwagę, by sznury i taśmy uszczelniające były zgodne pod względem reaktywności chemicznej ze 

stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypełnianie styków połączeń masami bitumicznymi jest niedopuszczalne z 

uwagi na reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy bitumami a utwardzonym PCV, co może doprowadzić nawet 

do nieodwracalnego zniszczenia całego profilu.  

Sznur uszczelniający wciskamy między ościeże a ościeżnicę. W następnej kolejności styk wypełniamy pianką 

montażową. Po stężeniu pianki usuwamy jej nadmiar (ścinamy przerosty), a lico styku wypełniamy szczeliwem 

silikatowym. Po wypełnieniu lico styku wygładzamy i profilujemy. Styk ościeżnicy z nadprożem uszczelniamy w 

ten sam sposób jak styki pionowe. Najważniejszym miejscem do uszczelnienia jest połączenie podokiennika z 

ościeżnicą i otworem. Podokiennik powinien mieć spadek na zewnątrz ok. 10°, zapewniający szybkie spływanie 

wody deszczowej. 

Podokiennik musi mieć z boków i z tyłu krawędzie odgięte do góry. Styki podokiennika z ościeżem i ościeżnicą 

muszą być starannie uszczelnione. Podokiennik przy szerokości większej od 15 cm może być podrywany przez 

porywy wiatru; stąd wynika konieczność w takich przypadkach montowania dodatkowych wsporników 

podtrzymujących podokiennik od spodu. Odległość między takimi wspornikami powinna wynosić około 50 cm. 

Poziomy styk podokiennika jest cofnięty w stosunku do powierzchni okna. Blacha podokiennika jest wsunięta w 

profil ościeżnicy, a styk uszczelniony szczeliwem silikatowym. Do ościeżnicy podokiennik mocowany jest 

uszczelnionymi wkrętami co 15x20 cm. Boczną krawędź podokiennika (styk z ościeżem lub węgarkiem) należy 

uszczelnić sznurem i szczeliwem silikatowym. 

Bezwzględnie należy pamiętać, że kotwy i dyble stanowią jedyne mechaniczne połączenie osadzanego okna lub 

drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje, taśmy oraz inne tym podobne środki są tylko i 

wyłącznie elementami uszczelniającymi. Poprawnie zamocowana ościeżnica gwarantuje wieloletnie prawidłowe 

funkcjonowanie okna i drzwi.  

Wymagania fizyczne: 

- Szczelność - w ulewnym deszczu w grupie obciążenia wiatrem A-C, zgodnie z PN-EN 12208:2001 klasa 4A 

oraz DIN 18055, 

- w odniesieniu do normy PN-B-02151-3:1999 od 28 dB (okna stałe nie otwierane i jednodzielne) oraz do 36 dB 

pozostałe okna otwierane, 

- w odniesieniu do normy PN - 87/B-02151/03 od 30 dB (okna stałe nie otwierane) oraz do 39 dB pozostałe okna 

otwierane. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Dokumenty budowy 



 

 

a) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy 
 - PN-B-10085:2001  - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180      - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050      - Szkło płaskie walcowane. 

t) PN-75/B-94000      - Okucia budowlane. Podział. 
u) PN-B-30150:97      - Kit budowlany trwale plastyczny. 
v) PN-67/6118-25       - Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
w) PN-82/6118-32       - Pokost lniany. 
x) PN-C-81901:2002   - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
y) PN-C-81901:2002   - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
z) BN-71/6113-46       - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
aa) PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
sterynowane. 

 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

- Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.5. ZBROJENIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót zbrojarskich związanych z wykonaniem ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zbrojarskich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6. Pręty stalowe do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie 
partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii. 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe musza być przymocowane do prętów. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



 

 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042. a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów, 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane Jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla 
scali A-Ill i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12mm. 
Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia  
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne Jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 



 

 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, 
a pozostałych prętów - na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1  AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji; ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, ej. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu; 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach. 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 



 

 

                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.6. Roboty murarskie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót murarskich związanych z wykonaniem ww. zadania inwestycyjnego. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót murarskich 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda zarobowa do betonu (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Wyroby ceramiczne 

A. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

−  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

−  Masa 3,3-4,0 kg 

−  Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

−  Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 



 

 

−  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

−  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

−  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

−  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

−  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

−  Odporność na uderzenie powinna byc taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m 

na inne cegły nie rozpadła sie. 

B. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

−  Wymiary jak poz. 2.2.1. 

−  Masa 4,0-4,5 kg. 

−  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

−  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

−  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

−  Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

−  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 

1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa ni_: 

_ 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

_ 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

_ 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

C. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

−  Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak 

dla cegły wg poz. B 

D. Cegła dziurawka klasy 50 

−  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

−  Masa 2,15-2,8 kg 

−  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa ni_ 22%. 

−  Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

−  Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

−  Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

−  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

2.3.  Bloczki z Silki 

Silka E  
W skład systemu wchodzą: 
- bloki konstrukcyjne drążone o grubościach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm, 
- bloki konstrukcyjne pełne o grubościach: 18 i 24 cm, 
- połówki bloków, 
- bloki wyrównawcze, 
- kształtki nadprożowe, 
- bloki wentylacyjne. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to 
wykonać na kilka sposobów: 
�  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
�  za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
�  za pomocą gilotyny. 
2.4. Cegła  



 

 

−  Cegły pełne i bloki drążone. 

−  Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

_ 1,5NF 250±3×120±2×104±2 

_ 2NFD 250±3×120±2×138±2 

_ 3NFD 250±3x120±2×220±3 

_ 6NFD 250±3×250±2×220±3 

−  Wymagania: 

_ nasiąkliwość 16% 

_ odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

_ gęstość – nie więcej ni_ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 

drążonych. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek jezior i innych miejsc, 

jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów 

budowlanych. 

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

tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest równie użycie wód mineralnych. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

-zaprawa wapienna – 8 godzin 

-zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny 

-zaprawa cementowa – 2 godziny 

-zaprawa cementowo-gliniana -2 godziny 

-zaprawa wapienno-gipsowa – 0,5 godziny 

-zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 

35 oraz cement murarski 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów 

portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 

hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż 5şC. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu 

należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających 

przyspieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 

wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

marki cementu. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), a do 

uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu a do uzyskania jednorodnej 

masy zaprawy. 

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25şC okres zużycia zapraw podany powyżej powinien być 

skrócony do 30 min. 

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

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 

otoczenie w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ş C. 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane 



 

 

zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym 

zakresie. 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych: 
Marka zaprawy Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno hydratyzowane: piasek 
0,8 1 :2 :12 1 :2 :12 
1,5 1 :1 :9,1 :1,5 :8,1 :2 :10 1 :1 :9,1 :1,5 :8,1 :2 :10 
3 1 :1 :6,1 :1 :7,1 :1,7 :5 1 :1 :6,1 :1 :7,1 :1,7 :5 
5 1 :0,3 :4,1 :0,5 :4,5 1 :0,3 :4,1 :0,5 :4,5 
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 
L.p. 
Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja zapraw 
wg stożka pomiarow. (cm) 
Marka zaprawy 
1Do murowania fundamentów i ścian budynków z pomieszczeniami i wilgotności względnej niemniejszej niż 60% 
6 -8 3;5 
2Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji 
poziomej w gruntach nasyconych wodą 
6 -8 3;5 
3 Do wykonywania obrzutki pod tynki 
zewnętrzne 9 -11 1,5;3;5 
wewnętrzne 9 -10 0,8;1,5;3 
4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrzne 
wewnętrzne 6 -9 1,5;3;5 
0,8;1,5;3;5 
5Do wykonywania warstwy wierzchniej (gładzi)tynku zwykłego 
zewnętrzne 
wewnętrzne 
9 -11 1,5;3 
0,8;1,5;3 
6 Do wykonywania zalewki w zależności od stosowania 9 -11 1,5;3;5 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin j.n. 

b) w murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie może być większa niż 17mm i 

mniejsza niż 10mm.Spoiny pionowe powinny mieć grubość10mm i nie mogą być grubsze niż 15mm i cieńsze niż 

5mm. 

Dla słupów o przekroju 0,3m2 lub mniejszym przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki w 

grubości spoin należy zmniejszyć o połowę 

c) w murach nie przewidzianych do otynkowania bądź spoinowania spoiny w licu muru powinny być całkowicie 

wypełnione zaprawą. W murach nośnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia się 

nie wypełnione do głębokości 5-10mm 



 

 

d) liczba cegieł połówkowych w murach nośnych nie zbrojonych nie może przekraczać 15%, a w murach nośnych 

zbrojonych – 10% ilości cegły użytej w tych murach. Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i 

słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do 

uzyskania prawidłowego wiązania 

e) rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu 

f) grubość murów określa projekt. Odchyłki dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą 

przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów użytej cegły 

g) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości 

h) cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą 

i) wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 

Przy wykonaniu murów szybu dźwigowego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta 

dźwigu (ujęte w projekcie konstrukcyjnym). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Na podstawie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze    i innych przepisów 
związanych, a także zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarowa jest 1 m.kw. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

−  dokumentacja techniczna, 

−  dziennik budowy, 

−  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowe, 

−  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

−  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

−  wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowe, 

−  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
−  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
−  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
−  PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
−  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
−  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
−  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
−  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
−  PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
−  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
−  PN-86/B-30020 Wapno. 
−  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
−  PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
 

 

 



 

 

 
                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 
1.0.7. Roboty betonowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót betonowych związanych z wykonaniem ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej nr 
1.0.0. Ponadto materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 42,5R. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 



 

 

następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego musza spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.2.Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 
grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że 
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
•zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
•zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
•wskaźnik rozkruszenia: 

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

•nasiąkliwość - do 1,2%, 
•mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
•mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
•reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 
•zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
•zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 



 

 

•zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: 
•do 0,25 mm - 14=19%, 
•do 0,50 mm - 33=48%, 
•do 1,00 mm - 53=76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
•zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
•reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 
•zawartość związków siarki - do 0,2%, 
•zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
•zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 
•w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
•oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
•oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
•oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
•oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu 
(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
•napowietrzającym, 
•uplastyczniającym, 
•przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
•napowietrzająco-uplastyczniających, 
•przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
•nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
•mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 
normy PN-B-06250, 
•wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
•wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku,  

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



 

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości 
cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
•400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
•450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśn normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
• wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm, 
• wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszaki sprawdza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
•metodą Ve-Be, 
•metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonmi w normie PN-B-06250 
nie mogą przekraczać: 
•±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
•±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty te można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacyjne. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż: 
•90 min. - przy temperaturze +15°C, 
•70 min. - przy temperaturze +20°C, 
•30 min. - przy temperaturze +30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarski  
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
•wybór składników betonu, 
•opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
•sposób transportu mieszanki betonowej, kolejność i sposób betonowania, 
•wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu, 
•warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
•prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
•prawidłowość wykonania zbrojenia, 



 

 

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

izolacyjnych, itp., 
•prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów w w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, 

sączków, kotw, rur itp.), 
•gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno 
być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
•±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
•±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,7m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• w ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
•przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
•wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
•podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
•podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5=8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

•kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m, 

•belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

•czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 s., 

•zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 
trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 



 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dn  (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na najmniej 15 MPa. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
•szybkość betonowania, 
•sposób zagęszczania, 
•obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
•zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
•zapewniać j ednorodną powierzchnię betonu, 
•zapewniać odpowiednią szczelność, 
•zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
•wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane 
razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
•1 próbka na 100 zarobów, 
•1 próbka na 50 m3 betonu, 
•3 próbki na dobę, 
•6 próbek na partię betonu. 



 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu ściskanie w okresie krótszym niż 
od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej 
wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 
•badanie składników betonu, 
•badanie mieszanki betonowej, 
•badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań zawarte jest w PN-B-06250 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeń przedmiarowych przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

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

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

 
               



 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.0.8. Pokrycia dachowe blacharskie, rynny i rury spustowe 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
REMONT PORTIERNI (WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZN I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 
51-618 WROCŁAW, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót i Dokumentacji projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót pokryciowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych związanych z wykonaniem ww. 
zadania inwestycyjnego  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pokryciowych- blacharskich 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację 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 pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 



 

 

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. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub ptatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 ;1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka. aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a tatą 

kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 

krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 

uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 

powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-

dowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 

krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.1 „ 

- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. 

Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 

21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na 

pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się 

w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło 

krokwi od 3 do 5 cm. 

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami, 

- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy 

wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach 

połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 



 

 

- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzynanych 

grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie 

mniej niż 30 cm 

- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 

4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust 

lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie 

desek na styk, 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową 

lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą 

- gwoździe miedziane, 

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości -30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład 

powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 

- tacy należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 

wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania; 

- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 

- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 

- rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej taty od kalenicy powinna wynosić 5 cm; wzdłuż 

kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej 

powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić; 

a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

-- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości tac, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

- podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W przypadku podkładu z ptatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

- przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju 

płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, 

- płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów dachowych. 

Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 

- przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego 

nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

a) 35 cm przy okapach bez rynien, 

b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

- w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się 

uchwyty (haki) rynnowe, 

- na płatwie mogą być zastosowane; 

a) dźwigary lub rury stalowe, 



 

 

b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara) 

dachowego. 

- płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, 

- podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom pkt. 

5.1, 

- rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien wynosić 

od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego 

zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

5.7. Obróbki blacharskie 

5.7.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.7.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

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

oblodzonych podłożach. 

5.7.3. 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. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, 

Przy odbiorze scali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1  AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 

kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

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

otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji; ±10 mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

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

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

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 



 

 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, ej. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 

masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łacy kontrolnej o długości 3 m lub 

za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

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. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

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

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

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

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 międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 

pokrycia. 

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. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 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. 

Odbiór pokrycia z blachy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 

prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 



 

 

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

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

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Zakończenie odbioru  

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

- ocenę wyników badań, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

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

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 

stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

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

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

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


