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Kod CPV 45211 

1. Wymagania ogólne     (Kod CPV 45211) – SST 1 

1.1. Obowi ązki Inwestora 

� Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. 

� Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

� Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

� Zawiadomienie właściwych organów: Inspektora Nadzoru Budowlanego co najmniej na 
7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  

 
1.2. Obowi ązki Wykonawcy 

� Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 

� Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

� Zorganizowanie terenu budowy. 

� Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia. 

� Wykonanie niwelacji terenu (wskazać zakres robót) np. stan istniejący do odtworzenia). 

� Zabezpieczenie dostawy mediów 

� Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 

– zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 
paliwem, olejem, chemikaliami, 

– zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
– możliwością powstania pożaru, 
– niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym, 

 
� Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

� Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 
robót). 

� Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 



� W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

� Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 

1.3. Materiały i sprz ęt 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót. 

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

1.4. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

1.5. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 
 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych). Należy określić dodatkowe wymagania dotyczące uprawnień lub 
udziału określonych specjalistów np. ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - 
wymagany jest udział uprawnionego sztukatora oraz Wykonawcy wykazującego się 
potwierdzonym udziałem w pracach (np. roboty osuszające i elewacyjne). 

 
1.6. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

– dziennik budowy, 
– księgę obmiarów, 
– dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
– atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
– dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
– protokołów odbiorów robót. 
 
 Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 
ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

 Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

– przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
– autorowi projektu, 
– osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 
 



Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  

 
1.7. Kontrola jako ści robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów  
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 
zawierać: 

– terminy i sposob prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie, 
– oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
– wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
– wykaz środków transportu, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 
– wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 
– opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
– sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
– wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
– przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
– określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
– prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
– wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem. 
 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze 
obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 
podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich 
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
1.9. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 



 
1.10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 
następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową, 
– receptury i ustalenia technologiczne, 
– dziennik budowy i księgi obmiaru, 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
– atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
– ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
– sprawozdanie techniczne, 
– dokumentację powykonawczą, 
– operat kalkulacyjny. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
– przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
– zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
1.11. Tok post ępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 
końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
- dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 
2. Roboty rozbiórkowe (Kod CPV 45262-01) - SST 2 

2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Specyfikacja techniczna (ST) jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
2.2. Zakres robót 

Poniżej przedstawiono planowane roboty budowlane dotyczące robót rozbiórkowych:  
– rozebranie części płytek na cokole  
– rozebranie posadzek balkonowych  
– rozebranie obróbek blacharskich balkonów i murków wiatrolapu , 

 
 

2.3. Materiały pochodz ące z rozbiórki 



Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 
(złom stalowy), drewno 

 
2.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe. 

 
2.5. Transport 

Samochód wywrotka, samochód dostawczy. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu 
na odpowiednie składowiska. 

 
2.6. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych 
np. śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych, elementów gzymsów lub 
przedmiotów o charakterze zabytkowym (np. przy demontażach posadzek) - należy 
wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór 
inwestorski. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 
2.7. Kontrola jako ści 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu. 

 
2.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków. Dla drzwi i okien - szt.  (inne 
jednostki: m3 rozbieranych konstrukcji żelbetowych). 

 
2.9. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

2.10. Podstawa płatno ści 

Zapisane w dzienniku budowy – m2, m3 i szt. po odbiorze robót 
 

2.11. Przepisy zwi ązane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 - 
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 
 

3. Roboty tynkarskie i malarskie (Kod CPV 45410) -SST3 

3.1. Przedmiot 

 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 
oraz malarskich elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt. 4.2 

 
3.2. Zakres 

Zakres inwestycji obejmuje malowanie elewacji  budynku znajdującego się przy ul. 
spokojnej 3  w Kwidzynie. Przewiduje się wykonanie nowych tynków wraz z robotami 
towarzyszącymi tj., obróbek blacharskich itp. Poniżej przedstawiono planowane roboty 
budowlane dotyczące robót tynkarskich i malarskich: 

– oczyszczenie mechaniczne oraz zmycie tynków zewnętrznych (przygotowanie pod 
malowanie ), ewentualne uzupełnienie tynków cienkowarstwowych na wklejonej siatce z 
włókna szklanego.  

– zagruntowanie ścian zewnętrznych (przygotowanie pod malowanie  elewacji ), 
– malowanie elewacji, słupów, 
– malowanie czoła , boków  i spodów płyt balkonowych  
– uzupełnienei tynków na kominach i malowanie kominów farbą silikatową 

3.3. Materiały 



Sucha mieszanka tynkarska na bazie cementowo-wapiennej z polimerowymi dodatkami 
ulepszającymi, przygotowywana fabrycznie, (mineralny tynk elewacyjny 2,0mm „baranek”), 
farba emulsyjna, grunt ,  farba silikonowa na elewację , farba olejna, farba epoksydowa. 

 
3.4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, wałki malarskie. 

 
3.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 

3.6. Wykonanie robót 

– przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz 
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 

– wykonanie tynków systemowych, 
– wykonanie tynków warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany, 
– malowanie elewacji farbami silikonowymii 

3.6.1. Wymagania dotycz ące wykonywania tynków cienkowarstwowych  

 Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwóch 
komponentów: preparatu gruntującego i tynku. 

 Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. 
Nierówne i uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy 
wyrównawczej lub szpachlowej. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu 
poprawienia przyczepności podłoża i ograniczenia jego chłonności. 

Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać w pojemniku 
oraz jeżeli to konieczne, można dobrać konsystencję do warunku stosowania przez dodatek 
niewielkiej ilości wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze względu na zawarte w masie wypełniacze 
mogące powodować różnicę w wyglądzie tynku należy na jednej płaszczyźnie stosować 
materiały z tej samej partii. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego 
zawartość Wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie. 

Zaprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całego opakowania do odmierzonej 
ilości czystej wody i mieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. 

W przypadku tynków w postaci suchej mieszanki ważne jest, aby wykorzystać i rozrobić 
całą zawartość worka. Istnieje bowiem możliwość, że podczas transportu może nastąpić 
separacja kruszywa 

- ciężkie, grube kruszywo opadnie na dno, a lżejsze pozostanie na górze. Dlatego aby 
uzyskać jednolitą fakturę o tej samej grubości, należy rozrabiać worki w całości lub 
przemieszać ich zawartość przed użyciem. Proporcje wody w stosunku do suchej mieszanki 
są ściśle oznaczone przez producenta i należy ich bezwzględnie przestrzegać. W przypadku 
stężenia zaprawy w trakcie wykonywania prac, należy ponownie zamieszać tynk wiertarka, ale 
bez dodawania wody. Czas gotowości do pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5 godziny, 
czas między nałożeniem tynku a zatarciem wynosi około 15 minut. Prace tynkarskie należy 
wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5OC do 
+25OC i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Tynki mineralne 
można kłaść w temperaturze: biały od +5OC do +30 OC, kolorowy od +9 OC do +30 OC. 
Zalecana temperatura wykonywania tynku wynosi +20OC, wilgotność względna powietrza - 
60%. Tynku nie należy nanosić na powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonana warstwy 
tynku należy chronić przed szybkim przesychaniem i opadami deszczu: min. 24 godziny dla 
koloru białego, min. 3 dni dla kolorów pastelowych. 

 Zaprawy tynkarskie przeznaczone są wyłącznie do nakładania ręcznego. Przed 
rozpoczęciem tynkowania należy doświadczalnie ustalić w zależności od podłoża i warunków 
atmosferycznych maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym (nałożenie i zatarcie).  

Proces nakładania masy tynkarskiej i wyprowadzania faktury jest łatwy do wykonania. 
Masę tynkarska nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna za pomocą trzymanej 
pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Po ułożeniu, gdy masa nie klei się już do narzędzia, 
należy nadać jej fakturę za pomocą płasko trzymanej packi plastikowej. W zależności od 
ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w 
masie ziarna. Tynkowana powierzchnia zaciera się (w zależności od rodzaju faktury) przy 
"baranku" ruchami okrężnymi, a przy "korniku" ruchami dowolnymi - poziomymi, pionowymi 
lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu. Etap zacierania jest bardzo ważny, gdy˝ 



związki hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniają się pod wpływem mechanicznego zatarcia 
(związki te zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie). 

Materiał nakłada się metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej 
partii przed nałożeniem kolejnej, gdyż w przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie 
widoczne. W przypadku konieczności przerwania pracy należy wzdłuż wyznaczonej linii 
przykleić samoprzylepną taśmą, nałożyć masę, nadać jej fakturę, a następnie zerwać taśmę z 
resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować prace od tak wyznaczonego 
miejsca. 

Tynkom ciągnionym nadaje się fakturę przez zacieranie plastikową pacą. Zawarte w 
tynku ziarna, tocząc się w trakcie zacierania, rysują tynk zgodnie z ruchami pracy. W ten 
sposób uzyskuje się fakturę kornikową. 

Tynki strukturalne mają duża urabialność, dlatego łatwo nadać im fakturę przez 
modelowanie powierzchni kielnią, pędzlem, gąbczastym wałkiem itp. Na dużych 
powierzchniach najbardziej efektywnym narzędziem jest szczotka lub pędzel ławkowiec. 

 
 

3.7. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków zewnętrznych oraz malowanych powierzchni na elewacji. 
 

3.8. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 
Nadzorem Autorskim. 

 
3.8.1. Warunki techniczne odbioru tynków cienkowars twowych 

Podstawa końcowego odbioru technicznego tynków są wyniki badań wymienionych w p. 
4 normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszą odpowiadać wymaganiom określonym w p. 3 tej 
normy. Przy ocenie wyglądu powierzchni otynkowanych (wymaganie p. 3.3.6 ww. normy) 
należy wyróżniać dwa poziomy wykonania: 

– standardowe, wymagane w przypadku powszechnie wykonywanych tynków kat. III, 
– ponadstandardowe, związane z dodatkowym nakładem pracy, wymagane w przypadku 

tynków kat. IV (tynki doborowe). 
 
Nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny się rzucać w oczy w 

normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym świetle 
padającym pod ostrym katem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Dodatkowo przy 
odbiorze wykonanych tynków cienkowarstwowych należy przestrzegać następujących zasad: 
podłoże powinno być przygotowane tak, aby odpowiadało wymaganiom podanym w PN-70/B-
10100 p. 3.3.2 z uwzględnieniem warunków pogodowych, 

– zakładane grubości tynków wykonanych z przygotowanej fabrycznie masy tynkarskiej 
musza by zgodne z zaleceniami jej producenta, 

– za obowiązujące należy uznać procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach 
dotyczących obróbki, a pochodzących od producenta masy lub mieszanki tynkarskiej, 

– należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce tynku, 
– nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, 
– elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
 

3.8.2. Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robót 
prowadzonych w trybie zamówień publicznych), a także dokumentacja powykonawcza 
określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność 
wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w nonnie PN-70/B-10100. Tynk może 
być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 



– jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 
– wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskaza 
– niem możliwości ich usunięcia, 
–  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wyko 
– nania tynków z zamówieniem. 

 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki 

powinien być również przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem 
oczyścić i zmyć wodą. Podłoże, w zależności od rodzaju, powinno być przygotowane zgodnie 
z odpowiednimi wymaganiami. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika 
budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

 
Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 

 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 

powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne 
odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii li i III oraz 5 mm dla tynków kategorii N i 
Nf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 

 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w 

których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na 
skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków 
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są 
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla 
tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 
1mm oraz długości do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi 
łaty kontrolnej o długości 2m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie 
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez 
pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z 
dokładnością do 1mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi 
przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo 
za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać 
kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią 
tynku w odległości l m od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
II-IV nie powinny być większe niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30mm na 
wysokości całego budynku. 

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli 
poniżej: 

 
 Odchylenia Odchylenie powierzchni i kraw ędzi Odchylenie 

  
powierzchni 

tynku od kierunku przecinaj ących 

 Kategoria  od płaszczyzny   się płaszczyzn 
 tynku i odchylenie   od kąta 



  kraw ędzi od przewidzianego 
  linii prostej 

pionowego poziomego 
w dokumentacji 

O I la  Nie podlegają sprawdzeniu  

II 
 

Nie większe niż 
3 mm na 1m 

Nie większe niż 
4mmna 1m 

   
 

Nie większe niż 
4 mm na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m   

    
    
    

   

Nie większe niż 
4mmnalm 

i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni ogra- 

niczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, 
tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, 
pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem 
elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków 
zewnętrznych. 

Badania kontrolne powłok malarskich  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
.  Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
 Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 



normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

3.9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 

3.10. Przepisy związane 

� PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
� PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
� Instrukcje i certyfikaty producenta 

 
4.    Roboty blacharskie i dekarskie  (Kod CPV 45261) SST 4 
  1.Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz 
dekarskich w zakresie zadania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 3.2. 

 
.2 Zakres 

Poniżej przedstawiono planowane roboty budowlane dotyczące robót blacharskich i 
dekarskich:  
– demontaż obróbek blacharskich  
– wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej , powlekanej , 

3.Materiały 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,4mm, dachówka, rynny, rury spustowe 
stalowe  

 
 4.  Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny. 

5.  Transport 

Samochodowy i ręczny 
.6.   Wykonanie robót  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

– pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek lub łat powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PNB02361:1999, 

– równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit między powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 

– równość płaszczyzny połaci z łat powinna być analogiczna jak podano powyżej, z tym że 
łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat), 

– podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia, 

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; 
– wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny się znajdować na 

krokwiach, 
– w przypadku stosowania rynien, do czół krokwi należy przybić deskę o grubości 32+38 

mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

– wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 



– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami posiadającymi 
aprobaty techniczne. 

 
Przy wykonywaniu pokryć z dachówek ceramicznych i cementowych należy się stosować się 
do zalecen producenta 

.   Kontrola jako ści  
Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia z dachówki ceramicznej lub 
cementowej VII polega na: 

– ocenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, które powinno mieć jednolity odcień barwy oraz 
nie wykazywać widocznych uszkodzeń mechanicznych, 

– ocenie prawidłowości ułożenia dachówek w poszczególnych rzędach zapewniających 
równość powierzchni pokrycia, 

– ocenie prawidłowości wykończenia kalenicy, grzbietów oraz zlewni odwadniających, 
– ocenie jakości zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia. W miejscach 

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody należy sprawdzić 
szczelność pokrycia np. przez polewanie połaci strumieniem wody przez co najmniej 10 
minut. 

 
Kontrolę przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z podanymi wyżej 
zasadami ich wykonania oraz wymaganiami odnośnych norm. 

 

 
7 Jednostka obmiaru 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych. 

8 Odbiór  
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 

kontroli z dokumentacją projektową. 
 

9.Podstawa płatno ści 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych. 
 
 

10. Przepisy zwi ązane 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy 
cynkowo-tytanowej. 

 
  

5.      Rusztowanie rurowe 45211-09 SST 5 
 
5.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami wykonywanymi na wysokości (murowe, tynkowe, okładzinowe, malarskie blacharskie dekarskie i 
inne) w ramach remontu budynku przy ul.  Spokojnej 3  w Kwidzynie 

5.2Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

5..3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót na wysokości w ramach 
remontu budynku przy ul. Zduńska 17   w Kwidzynie:  
-ustawienie i demontaż rusztowań 

5.4 Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w 
ST 

     5.5 Ogólne wymagania dotycz ące 
robót 
Montaż rusztowań: 
1. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu rusztowań z rur 
2. Montaż rusztowań należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez 

kierownika budowy 
3. Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy dłużnych w różnych płaszczyznach 

poziomych i pionowych 
4. Dokręcanie śrub powinno być zgodne z normą przedmiotową 
5. Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio 

pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być 
ułożony pomost zabezpieczający 

6. Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu roboczego 
nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od 
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej 

7. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż : 
 

• 15 mm – przy wysokości rusztowania poniżej 10 m 
• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10m 
• odchylenie od pionu w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm 

8 Odchyłki od poziomu rur poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 
większa niż plus minus 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania plus minus 20 mm 

10 Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min 70 cm, a ich pochylenie w 
stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65 stopni 

Demontaż rusztowań 
1. Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
2. Demontaż rusztowań może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i 

narzędzi z pomostów roboczych 
3. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na 

pomoście najwyżej położonym 
4. Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości 

5.6 Materiały 
Materiały, wymiary, i wykonanie elementów z rusztowań powinny być zgodne z dokumentacja 
techniczną opracowaną przez kierownika budowy 
Na elementy konstrukcyjne rusztowania należy stosować rury stalowe ze szwem lub bez szwu, ocynkowane 
lub czarne, o średnicy zewnętrznej 48 mm, odpowiadające normie. Rury czarne powinny być zabezpieczone 
przed korozją lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywać widocznych 
wpływów szwu na zewnętrznej powierzchni i powinny być poddane próbie spłaszczenia przy położeniu 
szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90 stopni do kierunku spłaszczenia Do wykonania elementów 
konstrukcyjnych rusztowań zaleca się stosowanie następującej długości rur : 
• - na stojaki 1,80, 3,60 i 5,40 m 
• - na podłużnice      3,60 i 5,40 m 



• - na poprzecznice  1,80, 3,60 m 
• - na stężenia 3,60 m 
Złącze montowane na rurze odpowiedniej średnicy po dokręceniu śrub momentem przewidzianym dla 
danego typu złącza powinno przenieść obciążenie 3 krotnie większe od nośności ustalonych w normach 
przedmiotowych 
Podstawki zwykłe i śrubowe powinny mieć trzpień prostopadły do płyty oporowej, a nakrętka podstawy 
śrubowej powinna lekko się obracać 
Elementy gwintowane powinny mieć gwint gładki, o wykonaniu zgrubnym i o pełnym profilu bez wyrw, 
wgniotów oraz innych wad mogących wpływać na jego wytrzymałość. 
Płyty i bale pomostowe oraz pionów komunikacyjnych powinny być wykonane z drewna iglastego 
odpowiadającego normie. Płyty pomostu powinny być zbite gwoździami w taki sposób, aby zagięte 
podwójnie końce gwoździ były wpuszczone w drewno, wystające końce desek, którymi opiera się płyta na 
poprzecznicach rusztowania, nie powinna mieć sęków na długości co najmniej 50 cm 

5.7 Wykonanie robót 
 
1. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. 

Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie 
odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek terenu w kierunku 
ściany, przy której ustawione jest rusztowanie jest niedopuszczalny 

2. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża 

3. W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zamarzniętym należy 
powierzchnię terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku 

4. Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest dozwolone po 
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie rusztowania, wykonaniu 
zabezpieczeń przed możliwością odniesienia urazów przez osoby postronne oraz po uzyskaniu zgody 
właściwych władz terenowych 

5. Podkłady powinny być usytuowane następująco : 
 

• prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający przyleganie podłoża do całej powierzchni 
podkładu, czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli 

• przy sytuowaniu podkładów na terenie pochyłym większym niż 6 stopni (10%) należy wykonać 
tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m 

• pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej niż 80 cm 
• wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzać poza szerokość pasa podłoża 

6. Siatka konstrukcyjna rusztowania 
rusztowania przyścienne : 
• typ lekki (1000, 1500, 2000Mpa) rozstaw stojaków – kierunek podłużny 2,50m, poprzeczny 1,05 

– 1,35 m 
• typ ciężki (2500, 4000 Mpa) rozstaw stojaków – kierunek podłużny 2,00 m, poprzeczny 1,35 m 

dopuszcza się inny rozstaw pod warunkiem zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego i 
maksymalnego rozstawu podłużnego podanego wyżej 

7. Stężenia poziome 
• konstrukcje rusztowań przyściennych o wysokości ponad 20 m należy stężać na całej długości 

rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów 
• rozmieszczenie węzłów w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie byłą większa niż 

10 m i nie rzadziej nią co szóste pole rzutu poziomego 
• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. Na terenach 

pochyłych, których spadek jest większy niż 10%, należy zakładać dodatkowo stężenie równoległe do 
spadku terenu, w odległości nie większej niż 20 cm od podłoża 

• stężenie poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania 
8. Stężenia pionowe 

• zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej 
długości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być tak wykonane, aby zapewniały 
przenoszenie obciążeń poziomych działających na rusztowania, przy czym najniższy węzeł 
powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem 

• stężenie pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być 
mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania 

• odległość pomiędzy polami stężeń nie może być większa niż 10 m 
• stężenia pionowe należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania lub innych elementów 



trwale związanych ze stojakiem 
• złącze stężenia powinno przylegać do węzła 
9. Kotwienie rusztowań przyściennych 
• konstrukcję rusztowań przyściennych należy kotwić do ściany budowli lub budynku w sposób 

zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający przeniesienie sił 
zewnętrznych działających na rusztowanie 

• liczbę zakotwień przypadających na wycinek rusztowania należy ustalić na podstawie obliczeń 
statycznych, przyjmując warunek, że siłą odrywająca rusztowanie przypadająca na jedną kotwę nie 
może być większa niż 250 daN 

• zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej długości rusztowania, przy czym odległość 
między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, w pionie 4,0 m 

• rusztowania przyścienne o długości mniejszej niż 10 m należy traktować jako nietypowe. 
Konstrukcja ich powinna być odpowiednio wzmocniona i dobrze zakotwiona 

• wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki budynków, które narażone są na 
działanie wiatru, należy kotwić dodatkowo na siły poziome od parcia i ssania wiatru 

• konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię kotwień więcej niż 
3 m, natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,5 m ponad tę linię 

• kotwy wkręcane nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 6 mm, a kotwy wbijane powinny mieć 
przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Kotwy należy wbijać w kołki drewniane 
osadzone w ścianach na głębokość co najmniej 150 mm lub wbite w nawiercone otwory 

10. Pomosty 
• pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1,0 m 
• pomosty układane z pojedynczych bali powinny opierać się co najmniej na trzech poprzecznicach 
• łączenie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach. Przy łączeniu na 

zakład długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinna wynosić co najmniej 20 cm 
• płyty pomostowe normalizowane mogą być układane na poprzecznicach lub na podłużnicach 
• płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 

przedmiotów, szczeliny między płytami lub balami nie mogą być większe niż 15 mm 
• pomosty robocze znajdujące się powyżej 2 m należy zabezpieczać : poręczą główną na wys. 1,1 licząc 

od powierzchni pomostu do górnej krawędzi poręczy, poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 
0,60 m , krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m 

• każda konstrukcja rusztowania powinna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty (roboczy i 
zabezpieczający) 

• najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być położony niżej niż 1,8 m, licząc od 
najwyższego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu 

• każdy pomost roboczy należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w krawężniki o przekroju nie 
mniejszym od 2,5x15 cm i długości większej od odległości między stojakami o co najmniej 40 cm. 
Końce krawężników powinny wystawać 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawężniki należy ułożyć 
na pomoście i przymocować do stojaków rusztowania 

5.8   Warunki BHP 
• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. 
• Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 

poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

• Elementy rusztowań, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym. 
• Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 

producenta albo projektem indywidualnym. 
• Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 

roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
• Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę. 
• Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 
• Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w 

szczególności: 
 

1) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 



7)    terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
• Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 

albo nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 
• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. 
• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

• posiadać poręcz ochronną 
• posiadać piony komunikacyjne 
• Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
• Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
• Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
• Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 

rusztowania lub dokumentacji producenta. 
• Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 
• Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 

pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
• W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony 

tej ściany. 
• Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
• Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. 
• Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 

• Rusztowania powinny posiadać co najmniej: 
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
2) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 

elementy konstrukcyjne rusztowania. 
• Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 

pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
• Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
• Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
• Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
• Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 
• W przypadkach innych, odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie 

wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty 
są wykonywane. 

• Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza 
strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. 

• Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 
• Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 

zakończeniu pracy jest zabronione. 
• Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest 

zabronione. 
• Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 

znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest 



wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 
• Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż 

przewiduje instrukcja producenta. 
• Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 

materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę 
obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 

• Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z 
jednego na drugi jest zabronione. 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

• Zakres czynności objętych sprawdzeniem, określa instrukcja producenta lub projekt 
indywidualny. 

• W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
jego przemieszczaniem. 

• W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze 
pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 

• Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu. 

• Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, 
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. 

• Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem. 

• Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest 
zabronione. 

5.9 Kontrola jako ści robót  
Badanie i odbiór rusztowań stojakowych z rur stalowych 
• badanie części składowych rusztowania 
• badanie gotowych rusztowań 
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowania z wymaganiami powinno obejmować następujące 
badania : 
• sprawdzenie jakości użytych materiałów 
• oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów 
• sprawdzenie złączy 
Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające 
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych Badanie zmontowanych 
rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzać po zakończeniu robót montażowych w całości lub jego 
części niezbędnej do wykonania robót. Badanie należy przeprowadzać po zakończeniu robót 
montażowych 
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie : wymagań ogólnych, stanu podłoża, posadowienia 
rusztowania, wykonania złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń 
komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych linii energetycznych oraz 
zabezpieczeń 
Rusztowania należy uważać za prawidłowo zmontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o 
dopuszczeniu lub nie rusztowania do użytkowaniaPrzeglądy rusztowań 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 
• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 
• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
• doraźnie przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty 

użytkującego rusztowanie. Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, 
długotrwałych opadach itp. 

Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach 
szczegółowych montażu i eksploatacji rusztowania Wyniki przeglądu należy wpisać do 
dziennika budowy 

5.10 Obmiar robót 
Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Długość 
rusztowań należy przyjmować wg dł. ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 
zarusztowany wypukły narożnik. Do obliczenia powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki 
ściany o głębokości w planie większej od 0,5 m i wnęki głębsze od 0,5 m, jeżeli szerokość wnęki jest 



większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości dolicza się tylko jeden bok wnęki, 
natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie odlicza 
się otworów. 

5.11Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy), liczba stanowisk 

5.12Odbiór robót  

 Odbiór robót należy przeprowadzić wg pkt 7 (kontrola jakości) niniejszego 
rozdziału Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, 
wykonane Roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je 
do ponownego odbioru. 

5.13Podstawa płatno ści. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

5.14Cena jednostkowa   

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 
Rusztowania rurowe Zewnętrzne : 

 
• wyrównanie terenu 
• montaż i usztywnienie rusztowań 
• montaż pionów komunikacyjnych 
• zawieszenie drabinek 
• ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających 
• montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 
• wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań 
• wykonanie daszków nad wejściami 
• transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 
• okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań 
• demontaż rusztowań 
• oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu 

5.15 Przepisy zwi ązane 
 

Projekt opracowany przez kierownika budowy 
Aprobata techniczna zastosowanych rusztowań systemowych 
 

6.      Posadzki balkonowe SST6 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach 
planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 



wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek balkonowych  
wykonywanych na miejscu. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30 cm układane na 
klej metodą kombinowaną, 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
-podkladu pod posadzki ( warstwy spadkowej)  
-izolacji ze szlamu elastycznego  . 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami 
polskimi i europejskimi oraz z OST . 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
 
2.1.1. Preparat gruntujący  
 
2.1.2. Podklad betonowy ( warstwa spadkowa) 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa ( jako podkład - 
warstwa spadkowa od 3 do 5 cm) 
2.1.3 Zaprawa hydroizolacyjna gr. min 3 mm  
 
2.1.4. Płytki – gresy na kleju elastycznym mrozoodpornym  
Należy stosować płytki terakotowe  piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej 
powierzchni, antypoślizgowe , mrozoodporne . 
- narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 



2.1.5 Taśma uszczelniająca wklejona między ścianą a płytą balkonową con 120 
cm 
2.1.6. Profil okapowy systemowy aluminiowy  
 
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury w strefie przyściennej  
 
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o 
przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.  
klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
 
2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. 
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug,  
mrozoodporne, elastyczne. 
 
2.1.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie 
nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi. 
 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronęprzed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania 
czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt 
budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 



 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania 
czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania 
należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę 
wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle 
obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
 
 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji 
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała 
powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 



- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 
m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej 
układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki 
dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości 
boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 
i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy : 
 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego 
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika 



budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 
 
 
b) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem 
należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
 
c) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem 
podanym w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny 
poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
 
d) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia 
powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej 
nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 
e) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej 
powierzchni, 
 
f) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
 
g) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona 
cokołami o wysokości 120 mm; cokoły powinny być trwale związane z 
posadzką, 
 
 
h) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce 
wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie 
powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
 
5.1.3. Preparat gruntujący  
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy 
preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą 
silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, 
w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się 
materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się 
pod 
warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu 
pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie 
pozostawiać otwartych pojemników. 
 



6.  KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2.  Dokładno ść wykonania, tolerancje 
 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
 
6.3.  Pozostałe wymagania 
 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami 
OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 



- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
 

2.2. Jednostka obmiaru 

 

Jednostką obmiaru jest: 
metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek PCV 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór materiałów i robót 
 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2.  Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których właściwości 
nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.4.  Odbiór powinien obejmowa ć:  
 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 
przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne zasady płatno ści 
 



Ogólne zasady płatności podano w OST.  
 
9.2.  Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 
- dostawę materiałów, 
 - badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego), 
- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki 
żywicznej epoksydowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- roboty pomocnicze. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


