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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
PKT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 
Remont budynku świetlicy w Skórcu dz. nr 119/10,  gm. Skórzec 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku świetlicy w Skórcu. 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie remontu, którego zakres określa dokumentacja w postaci opisu pomieszczeń   i 
rysunków projektowanych pomieszczeń po remoncie oraz pomocniczo przedmiar robót . 
W zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne: 
  Roboty rozbiórkowe 
  Tynkowanie 
  Podkłady pod posadzki 
  Kładzenie glazury i gresu 
  Montaż stolarki drzwiowej  
  Roboty malarskie 
  Ocieplenie elewacji 
  Pokrycie dachu 
 
1.3. Roboty towarzyszące 
Obowiązkiem Wykonawcy jest urządzenie zaplecza budowy, oznakowanie placu budowy 
zgodnie z prawem polskim. Wykonawca w projekcie zagospodarowania  placu  budowy 
wyszczególni prace nie wymienione w umowie, lecz towarzyszące i specjalne takie jak: 

- urządzenie i likwidacja placu budowy, 
- działanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz własną i podwykonawców 

i osób trzecich, 
- magazynowanie i zabezpieczenie materiałów, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez podwykonawców, 
- ubezpieczenie robót, 

Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt całość robót towarzyszących. 
 
1.4. Informacja o terenie  budowy 
Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą i dostarczeniu kopii polis i pokwitowań 
zapłaty składek ubezpieczeniowych budowy przez Wykonawcę, udostępni Wykonawcy nie 
później niż w terminie do 14 dni teren dla zlokalizowania zaplecza budowy. 
Zamawiający zorganizuje przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaże miejsca 
podłączenia mediów. 
 
1.5. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania Placem Budowy i 
udostępni Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie, powierzchnię do zagospodarowania na 
wydzielony Plac razem z miejscami przyłączenia mediów, oraz udzieli mu pełnego prawa 
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do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci 
zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 
 
1.5.2 . Woda 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 
terenie budowy. Koszty wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca 
na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą wykonane w 
sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały 
okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 
przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
1.5.3. Zasilanie elektryczne 
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc 
udostępniona będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca na swój koszt wykona 
wszelkie tymczasowe przyłącza. Koszt zużytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca. 
Wykonawca na swój koszt ma również usunąć instalację i wyrównać wszystkie szkody po 
zakończeniu robót. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
1.6.1. Przestrzeganie  prawa. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i stosować niezbędne przepisy, instrukcje  oraz 
wytyczne, które w  jakikolwiek sposób  są  związane z   realizacją  robót  lub  mogą  
wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót. 

1.6.2. Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej. 
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   
własności   publicznej   oraz   prawnej .      
2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  
własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  
odtworzy  uszkodzoną  własność  
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  
powstaniem  uszkodzenia . 
3.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   
kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie     przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  
robót. 
4. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    
powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji,               
a także Zamawiającego. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  
awarii  z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.            
5. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   nie  wykazanych  na   planach   i   rysunkach   
dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub    
zaniedbania   Wykonawcy   zostaną   usunięte   na koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  
przypadkach  koszty  naprawy  uszkodzeń obciążą  Wykonawcę . 
 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania 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 unikać 
następstwie jego sposobu działania. 
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1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
 
1.8.1. Wymagania   dotyczące   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy.   
1. Podczas   realizacji Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać   wszystkich  przepisów 
dotyczących   bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W  szczególności Wykonawca  ma 
obowiązek  zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich 
wymagań  sanitarnych . 
2. Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt 
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych   na   terenie   budowy oraz   dla  
zapewnienia   bezpieczeństwa   publicznego. 
3. Wykonawca  powinien zapewnić i utrzymywać  w odpowiednim  stanie urządzenia   
socjalne   dla  personelu  prowadzącego   roboty  objęte Kontraktem.   
 
1.8.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenie 
umownej. 
 
1.10. Nazwy i kody zakresu robót objętych zamówieniem 
Kod   - roboty remontowe i renowacyjne -  45453000-7 
Grupa robót  - roboty remontowe i renowacyjne -  454 
Klasa robót  - roboty remontowe i renowacyjne -  4545 
Kategoria robót - roboty remontowe i renowacyjne -  45453 
 
 
1.11. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, 
aprobatami i atestami. 

PKT 2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW l WYPOSA ŻENIA 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zamawiający dokona sprawdzenia i oceny materiałów dostarczanych na Plac Budowy 
przez Wykonawcę pod względem zgodności z Projektem, Specyfikacją Techniczną- Część 
szczegółowa , Specyfikacja Techniczną - Część ogólna. Żadne materiały przeznaczone do 
użycia w robotach budowlanych nie zostaną dostarczone przed ich zatwierdzeniem. 
Wszystkie materiały  stosowane przy wykonywaniu robót będą nowe i nieużywane, chyba, 
że są wyraźnie dozwolone. 
Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom   wymienionym   w   Specyfikacji   oraz   ich   najnowszym   wersjom   tu   nie 
wymienionym. Materiały  i  urządzenia,  których  to  dotyczy  muszą posiadać wymagane 
dla  nich świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustawą 
certyfikaty bezpieczeństwa 
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2.2. Zmiany materiałów 
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów. 
Powinien on powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach i przedstawić do 
zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w 
stosunku do zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, 
niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności 
akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. 
W przypadku uzyskania zgody na zmianę Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich 
zmian. 
Wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę ceny. 
 
2.3. Wadliwość materiałów 
Jeżeli podczas realizacji Wykonawca dopuści do dostarczenia na płac budowy materiałów, 
które są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania 
materiałów z innego   źródła. 
Wykonawca   będzie   zobowiązany   do   pokrycia   wszystkich   dodatkowych   kosztów  
związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. 
Wykonawca nie ma prawa wbudowywać materiałów lub urządzeń nie zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.  
 
PKT 3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i ST. 
 
PKT 4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do 
terenu budowy oraz na terenie budowy. 
 
PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  WŁAŚCIWO ŚCI WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i ST. Sprawdzenie 
robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji               
i ST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. 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. 
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonywaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wykonane roboty  zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST i normami. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów celu dokonania kontroli jakości. 
 
6.1. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, zapewniają  zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. A, dla każdej partii dostarczonych 
materiałów Wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnia tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.2. Dokumenty budowy. 
1. Dokumenty budowy:  
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 
2. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek dokumentów budowy 
spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem.   
 
PKT 7. ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   
- odbiorowi końcowemu 
Dokumenty odbioru końcowego: 
- projekt budowlany powykonawczy 
- dziennik budowy 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- protokoły prób i badań 
- wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi 
- wykaz przekazanych kluczy 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym 
 
PKT 8. ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poświadczonej przez 
Zamawiającego oraz odpowiedniej sumy ryczałtowej lub stawki jednostkowej wykazanej 
przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiarowej. 
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Stawka jednostkowa (lub suma ryczałtowa)  pozycji  będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie i zakończenie określone 
dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, płace pracowników, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i 
wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy ,ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 

- do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
- gwarancje bankowe . 
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy  

 
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 
PKT 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są: 
- umowa z Zamawiającym 
- prawo budowlane z rozporządzeniami 
- obowiązujące i powołane normy 
- aprobaty techniczne 
- ustalenia i uzgodnienia na budowie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU  ROBÓT 

 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. Materiały. 
Materiały nie występują. 
2. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 
3. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
4. Wykonanie robót. 
Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r / Dz.U. 
nr 47. poz. 401 / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac przeprowadzi instruktaż na 
stanowisku pracy. 
5. Kontrola jakości. 
Wymagania do robót rozbiórkowych podana w w/w pkt 
6. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarową jest m3, mb, szt, kg lub zgodnie z przedmiarem robót. 
7. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
8. Cena ryczałtowa obejmuje: 
Zapłata za wykonane i zmierzone ilości 
 
TYNKOWANIE 
1. Materiały. 
1.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia. 
1.2. Piasek. 
1.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, 
1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
•  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
•  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
•  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 
2. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
4. Wykonanie robót. 
4.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
•  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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•  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane woda. 
4.2. Przygotowanie podłoży. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy 
oczyścić podłoże z kurzu szczotkami oraz usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża 
należy zwilżyć woda.  
4.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
4.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 
4.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
4.4. Tynki z gipsu szpachlowego. 
4.4.1. Charakterystyka i zakres stosowania. 
a. Tynki z gipsu szpachlowego są to pocienione tynki, których grubość powinna wynosić 
średnio 6 mm. Zaleca się stosowanie ich na powierzchniach równych bez widocznych 
zwichrowań i krzywizn. 
b. Tynki gipsowe mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Nie należy stosować tego rodzaju tynków w pomieszczeniach, w 
których wilgotność względną jest większa niż 75 %. 
c. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej. 
4.4.2. Przygotowanie podłoża 
a. przygotowanie podłoga pod tynk z gipsu szpachlowego jak z p. 4.2. 
b. wilgotność podłoża nie powinna być większa ni_ 6%. 
5. Kontrola jakości. 
5.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i  wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
5.2. Jednostka obmiarowi robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji               
i / przedmiaru / załączonych do SIWZ. 
6.0. Odbiór robót 
6.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt .4.2. Jeżeli odbiór 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 
6.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla tynków 
wewnętrznych. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Kategoria tynku 
Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
pionowego poziomego Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego 
w dokumentacji 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. Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
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powierzchni miedzy przegrodami  pionowymi ( ściany belki itp.) Nie większe niż 3 mm na 
1 m IV IV f IV w Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 
Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi ( ściany belki itp. ) Nie większe niż 2 mm na 1 m Niedopuszczalne są 
następujące wady: 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
7. Podstawa płatności. 
Tynkowanie.   
•  Tynki zwykłe 
- zamurowanie przebić, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- przygotowanie powierzchni, 
- umocowanie i zjecie listew tynkarskich na ścianach, 
- siatkowanie bruzd, 
- osadzenie kratek i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi, 
- wykonanie reperacji tynków, 

•  Gładzie gipsowe 
- oczyszczenie i zwilżenie powierzchni, ( gruntowanie) 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- przygotowanie gładzi gipsowej, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie gładzi, 
- wykonanie poprawek. 
8. Przepisy związane 
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-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne. 
 
PODKŁADY POD POSADZKI 
1. Materiał. 
1.1. Podkłady cementowe 
Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe 
parametry zapraw podano w ST B.5 „Murowanie”. 
Stosunek cementu do piasku zaprawy powinie wynosić 1:3 . Można dodawać do zaprawy 
polimerowe dodatki modyfikujące oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o konsystencji 
płycej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 
1.2. Wylewka samopoziomująca 
 Wylewka samopoziomująca p. CEKOL L-01 powinna spełniać wymagania PN-E-13813: 
2003 
2.3. Podkłady betonowe 
Mieszanki betonowe powinny odpowiadać wymogom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton - 
część 1 wymagania , właściwości, produkcja i zgodność; PN-88/B-06250 Beton; PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i żelbetowe – wymagania techniczne, oraz ST „Warunki ogólne”. 
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2. Sprzęt i narzędzia 
W przypadku małych ilości mieszanki betonowej lub zaprawy, wytwarzanie odbywa się na 
placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych. Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym do pionowego transportu materiałów. Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t. 
Do wykonania wylewek samopoziomujących używać pacy stalowej i wałka z kolcami do 
odpowietrzenia mieszanki. 
3. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W przypadku 
dostawy betonu towarowego zagadnienie dot. sprzętu stanowi indywidualne rozwiązanie 
technologiczne wytwórni. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
4. Wykonywanie robót. 
4.1. Podkłady cementowe 
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być 
otynkowane. Podkłady wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku gr. 50 mm 
zbrojnych siatką Ø 4 mm o oczkach kwadratowych 15x15 cm powinny osiągnąć 
wytrzymałość na ściskanie co najmniej 12MPa. Powierzchnia pod pokład powinna być 
oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3%. Wilgotność sprawdzać za pomocą papierów 
wskaźnikowych. Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi 
wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na ostro. Podkłady zbrojone 
wykonywać w dwóch warstwach. Najpierw ułożyć warstwę równą połowie podkładu, a po 
ułożeniu zbrojenia uzupełnić zaprawą do pełnej grubości podkładu. Nie dopuszcza się 
nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkłady powinny być 
zdylatowane w miejscach dylatacji stropów i oddzielających fragmenty powierzchnie o 
różniących się wymiarach. W świeżym podkładzie należy wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez napięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 grubości podkładu. 
Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład 
musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią PE lub polewanie wodą. 
4.2. Podkłady betonowe 
Podłoże pod podkład betonowy powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz 
ograniczoną do minimum ściśliwość. Podłoże powinno być ponadto, wolne od 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Wykonanie robót przebiega analogicznie jak dla podkładów cementowych  
5. Kontrola jakości 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie zgodności klasy materiałów z 
zamówieniem, 
6. Obmiar robót 
Jednostka odbiorowi robót jest m² oraz grubość. Ilość robót ustala się na podstawie 
dokumentacji. 
7. Odbiór robót. 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- wygląd  zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Niedopuszczalne są pęknięcia i 
rysy włoskowate. 
-powierzchnia podkładu powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za 
pomocą łaty dł. 2m, przykładając w różnych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu 
powierzchni podkładu. Prześwit między łatą a powierzchnią podkładu należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm. 
- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych 
spadków mierzone jw. Nie powinno być większe niż +- 5 mm na całej długości i 
szerokości podkładu.   
- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i 
powinien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie 
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opukiwanie podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nieprzylegania posadzki do podkładu. 
- grubość podkładu należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o 
wielkości boków nieprzekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z 
dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w 
trzech  otworach. Na każde 100m2 podkładu należy przeprowadzić co najmniej jedno 
sprawdzenie. Sprawdzenie posadzki należy wykonać na polecenie Inżyniera. 
- szczeliny dylatacyjne powinny być sprawdzone wzrokowo  oraz metodą pomiaru 
8. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- siatkowanie podkładów 
- wykonanie podkładu  
- wykonanie gruntowania 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
9. Przepisy związane. 
PN-62/B-10144 posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN-13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały di ich wykonania 
 
KŁADZENIE GLAZURY I  GRESU 
1. Materiał. 
Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998 
Wymagania: 
•  barwa – wg wzorca producenta / każdorazowo do uzgodnienia z 
Zamawiającym/ 
•  nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
•  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni_ 10,0 MPa, 
•  odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 °C 
 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy 
a. właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
•  barwa wg wzorca producenta – przed zakupem kolor należy uzgodnić z Zamawiającym, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość szerokość ±1,0 mm 
- grubość ±0,5mm 
- krzywizna 1,0mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
• twardość wg skali Mosha pow.8 
• ścieralność V klasa ścieralności 
• wykonane jako antypoślizgowe – grupa R9 
Płytki gresowe i terakotowe musza być uzupełnione następującymi 
elementami:  
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
Kompozycje klejące musza odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom norm: 
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PNEN 13006: 
2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych norm. 
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Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopia certyfikatu lub 
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych 
dokumentów nie może być stosowany. 
Folia w płynie, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne – zgodnie z certyfikatem, aprobatą 
2. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót okładzinowych wykładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do ciecia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 do 12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna, mieszarki elektryczne oraz 
pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
3. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
4. Wykonywanie robót. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków 
i odcieni oraz wyznaczyć linie, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się 
kompozycje klejąca zgodnie z instrukcja producenta. Należy rozprowadzić ja po podłożu 
paca ząbkowana, ustawiona pod katem 50ºC. Kompozycja powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Powierzchnia z nałożona warstwa 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając 
płytkę, należy ja lekko przesunąć po podłożu ( ok. 1-2 cm ), ustawić w żądanej pozycji 
docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytka miała grubość 6-8mm. Przesuniecie nie może 
powodować zgarniania kompozycji klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoiny miedzy płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do 
spoinowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach 
dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masa dylatacyjna lub zastosować 
specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualna 
aprobatę techniczna. 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 
•  Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna ułożenia wykładzin, 
•  Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów. 
•  Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
5. Kontrola jakości 
Materiały ceramiczne. Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
•  Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych zamówieniem, 
•  Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
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•  W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je 
poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej ).  
6. Obmiar robót 
Jednostka odbiorowi robót jest m². Ilość robót ustala się na podstawie dokumentacji. 
7. Odbiór robót. 
7.1.Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć woda. 
7.2.Niedopuszczalne są następujące wady: 
•  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża , pleśni itp. 
•  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
7.3.Odbiór podłoża pod płytki - wg punktu 4.1. 
8. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy ( kleju), 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- siatkowanie bruzd, 
- wykonanie gruntowania 
- położenie płytek, narożników, listew progowych 
- wyspoinownanie płytek 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
9. Przepisy związane. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości ,znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E > 10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E < 3 %. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej 3%< E < 6 %. Grupa B II. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej 6%< E < 10 %. Grupa B IIb. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Certyfikaty i aprobaty 
  

STOLARKA  DRZWIOWA  
1. Materiały. 
Wbudować stolarkę drzwiową wewnętrzną typową, kompletnie wykończoną wraz z 
okuciami. 
Uwaga: Rodzaj stolarki drzwiowej ( drzwi w toaletach wyposażyć w klamki, zamek z 
kompletem kluczy, otwór wentylacyjny, cenę wliczyć do pozycji, ościeżnice).   
1.1.Drewno. 
1.2. Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półprefabrykaty odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w 
stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. Okucia budowlane. 
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1.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
1.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
1.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 
1.3. Środki do impregnacji wyrobów stolarskich. 
a. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczna 
b. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego 
Zakładu Higieny, 
1.4. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 
3. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 1.4. 
4.0 Wykonanie robót. 
4.1. Przygotowanie ościeży. 
4.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzeniu powierzchni ościeża  należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną i  drzwiową należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
-  stolarkę mocować do ościeża w słupkach, progach i nadprożu, 
-  odległość punktów mocowania przy narożniku nie może być większa jak 15 cm 
-  odległość mocowania przy słupku środkowym nie może być większa jak 15 cm 
-  rozstaw mocowania punktów nie może być większy jak 70 cm. Minimalny wymiar 
szczeliny przy uszczelnianiu pianką PU wynosi: 
-  dla elementów o długości do 1,5 m - 10 mm, 
-  dla elementów o długości od 1,5 do 2,5 m - 15 mm, 
-  dla elementów o długości od 2,5 do 3,5 m - 20 mm. 
4.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny być bez wad powierzchniowych jak np. 
pęknięcia, wyrwy. 
4.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 
•  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
•  Ościeżnice mocować zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przez korozja. 
•  Szczeliny miedzy ościeżnica, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Wartość luzów i odchyłek Miejsca luzów drzwi Luzy miedzy skrzydłami +2 +2 
Miedzy skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
4.3. Powłoki malarskie . 
Powierzchnia powłok malarskich nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powinna być  
jednolita, bez widocznych śladów pędzla, rys, i odprysków. Wykonanie powłoki nie 
powinny wydzielać zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
5. Kontrola jakości. 
5.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
5.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć oraz funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarową jest m² lub szt. zgodnie z przedmiarem robót. 
7. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 1, oraz czynności podane w punkcie 4. 
8. Cena ryczałtowa obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- montaż szyldów z klamkami i zamkiem patentowym 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
9. Przepisy związane. 
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 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C8101;2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. Farby 
olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
Stolarka budowlana. Poradnik informator. 
 
ROBOTY MALARSKIE 
1.0 Materiały 
1.1. Materiały do malowania: 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
- farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-C-81901:2002 
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- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Kolorystykę określi użytkownik.  
1.2 Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w p. 1.1, 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednia norma lub aprobata techniczna, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić 
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
2.0 Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy utyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
3.0 Transport 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra 
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5° C. 
4.0 Wykonanie robót 
4.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie   
Podłoże pod malowanie stanowią: 
•  tynk cementowo-wapienny, 
•  tynk gipsowy, 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
1. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-0100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia 
zaprawa i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. 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 woda . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
2. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 
plam tłuszczu. 
4.2. Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 
4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby majce na celu usuniecie 
tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowna kontrole 
podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy. 
4.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze powyżej 25° C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża 
nie była wyższa niż 20° C. 
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 odpowiednia 
wentylacje. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 
źródeł ognia. 
4.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 4.1 i 4.3 
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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, wentylacji, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biały montaż ) oraz 
armatury oświetleniowej ( gniazdka ,wyłączniki, lampy itp. ), 
•  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
•  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 
Drugie malowanie można wykonać po: 
•  wykonaniu tzw. białego montażu, 
•  ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
5.0 Kontrola jakości 
5.1 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, 
Kontrole podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
•  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, 
•  elementów metalowych – czystość powierzchni.   
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
5.2 Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie oraz remulgacje , 
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczę ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.. 
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 
Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 
nie wcześniej jednak ni_ po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej ni_ +5° C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej ni_ 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
•  sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
•  sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•  sprawdzenie przyczepności powłoki, 
•  sprawdzenie odporności na zmywanie. 
5.4 Ocena jakości powłok malarskich 
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Jeżeli badania wymienione w p. 5.3. 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 usuniecie 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. 
6.0 Odbiór robót malarskich 
Odbiór robót malarskich następuję po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa 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.5.2, 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. 
7.0 Cena obejmuje: 
•  przygotowanie do malowania podłoża, 
•  dostarczenie materiałów, 
•  przygotowanie farb, 
•  ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
•  wykonanie robót malarskich 
•  uporządkowanie stanowiska pracy. 
8.0 Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe.. 
PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
BEZSPOINOWE OCIEPLANIE ŚCIAN BUDYNKÓW 
1. Materiały. 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie z 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 
i składający się, minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
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Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  
2. Sprzęt. 
2.1. Sprzęt do wykonywania BSO 
2.1.1.Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 
2.1.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
2.1.3.Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki  
2.1.4.Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 
2.1.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi 
i powierzchni płyt (boniowanie), 
2.1.6.Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
2.1.7.Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
2.1.8.Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 
3. Transport. 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
4. Wykonanie robót. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (obróbki blacharskie),  
- wymienić stolarkę okienną i drzwiowi zewnętrzne,  
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
4.1. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
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Należy wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 
4.2. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
4.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). 
4.3.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
4.3.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej 
należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami 
izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy 
klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
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4.3.3.Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku 
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich 
płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej. 
4.3.4.Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
4.3.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
4.3.6.Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
4.3.7.Warstwa wykończeniowa -tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
5. Kontrola jakości. 
5.1.Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami  
5.2.Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań producenta systemu  
5.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
5.3.1.Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
5.3.2.Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków 
i połączeń, kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
5.3.3.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości 
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania 
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm, 
5.3.4.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie 



 23 

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
5.3.5.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
5.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian, Ocena powinna uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
6. Obmiar robót. 
6.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
6.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle 
ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
7. Odbiór robót. 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.  
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki kontroli są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
8. Cena ryczałtowa obejmuje: 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 
termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu 
i projektu robót ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 
ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych 
i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) - tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
i ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności.  
9. Przepisy związane. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 
- Aprobaty Techniczne dot. materiałów danego producenta systemu  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom i Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
 
WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO 
1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w PT. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2. Sprzęt 
- 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.Transport 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy- za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4. Wykonanie robót 
4.1. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 
w PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w 
miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować 
pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 
podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest 
to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad 
płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się 
dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w 
zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 
można mocować tylko blachą górną. 
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Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu 
mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 
samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o 
odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na 
płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają 
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie 
jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy 
mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 
12 m.  
4.2 Obróbki blacharskie 
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. 
4.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
5. Kontrola jakości 
5.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac pokrywczych. 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
prac pokrywczych. 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 
nie przekracza 0,50 m2 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7. 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. 
7.1 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  
8. Cena ryczałtowa obejmuje 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości  
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- oczyszczenie podkładu, 
-  pokrycie dachu blachą trapezową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany 
wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów 
i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu). 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
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 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


