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Wymiana kotłów c.o. z węglowych na opalane olejem w budynku 

Urzędu Gminy 
w Chotczy gm. Chotcza 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.B - 001 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

Grupa robót 

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 

Klasa robót 

45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

Kategoria robót 

45.11.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i demontażowych  przy realizacji zadania pn.: Wymiana kotłów c.o. z węglowych 

na opalane olejem w budynku Urzędu Gminy w Chotczy gm. Chotcza 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

rozbiórkowych 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 

 

 posadzek betonowych 

 skucia tynków 

 wykucia ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych 

 Rozbiórka konstrukcji z cegieł 

 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 

 Wykucie z muru ościeżnic stalowych wsypu węgla 

 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

1.3. Określenia podstawowe 

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

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -

00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z zakresem i ST. Wykonawca sam 

znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały nie występują 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

 

- elektronarzedzia 
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- sprzęt do robót ręcznych 

- nożyce do cięcia drutu 

- piła do betonu 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po 

drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków transportu, jak: 

> samochód skrzyniowy 

> samochód – wywrotka 

> środek transportowy – samochód dostawczy 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, Roboty rozbiórkowe należy wykonywać 

przy użyciu sprzętu – elektronarzędzi lub ręcznie. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na 

samochody samowyładowcze i odwieźć 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to: 

- podrażnienia błon śluzowych, 

- uszkodzenia głowy, 

- upadek z wysokości, 

- uszkodzenia rąk i nóg. 

5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu 

 sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

 narzędzi i odpadów 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 
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 okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

 konstrukcji obiektu przez wiatr 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 

 czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 

 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają 

 ludzie 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

 konstrukcyjnych częściach obiektu 

- obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

- prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

Roboty rozbiórkowe należy: 

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

 aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 

 upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

 zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

 prawidłowo oprawionych, 

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

 pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
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5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

 zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

 pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

5.1.4. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.1.5. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1 Demontaż stolarki i ślusarki 

Otwory drzwiowe i okienne drewniane należy zdemontować w sposób demolacyjny. Otwory okienne z 

uwagi na bardzo zły stan techniczny należy demontować w sposób bardzo ostrożny i bezpieczny. 

Skrzydła okienne należy przetransportować i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 

jeżeli Zamawiający nie będzie wymagał przekazania wykute ramy i skrzydła okienne należy wywieźć i 

zutylizować.. 

5.2.2 Rozbiórki elementów murowych i żelbetowych. 

Powstały gruz spryzmować do czasu wywozu. Po rozmierzeniu i ustaleniu rzędnych docelowych należy 

w pomieszczeniu palacza (pomieszczenie istniejące naciąć podłoże posadzki , część przeznaczoną do 

skucia rozebrać w sposób demolacyjny W pomieszczeniach pozostałych posadzkę skuć do ustalonych 

rzędnych. Należy rozebrać elementy murowe zsypu węgla oraz dokonać poszerzenia otworu wejścia do 

hali kotłów. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
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Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.  Odbiór robót polega na 

wizualnej ocenie wykonania wszystkich robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu Karty przekazania 

odpadów 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- PN-IEC 60364-7-704:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

 budowy i rozbiórki. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 

 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 

 47 poz. 401 z 2003 r. 

- Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

 przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

 przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST.B - 002 

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

 

Grupa robót 

45.4   –  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa robót 

45.43   -  Pokrywanie podłóg i ścian 

 

Kategoria robót 

45.43.2  -  Kładzenie i wykładanie podłóg 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wykonania robót w zakresie robót posadzkarskich przy realizacji 

zadania pn.: Wymiana kotłów c.o. z węglowych na opalane olejem w budynku Urzędu 

Gminy w Chotczy gm. Chotcza 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w 

zakresie robót posadzkarskich  obejmujące: 

 

• posadzki betonowe 

• posadzka z płytek gres z cokolikami 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

00 „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i 

obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST-

00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Płytki gress 

• Wymiar ok. 300x300 mm 

• Antypoślizgowość R9 

• Mrozoodporność – wymagana 

• Odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 

• Odporność chemiczna GLA, GHA 

• Odporność na plamienie min. 3 

• Odporność na ścieranie wymagana min. 4 

• Siła łamiąca – powyżej 1300 N 

• Wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2 

• Nasiąkliwość wodna < 0,5 % 
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Klej elastyczny do płytek 

 

• Właściwości zgodne z normą: PN-EN 12004 - jako C2 

• Gęstość objętościowa: 1,3 (g/cm3) 

• Zawartość ciał stałych: 100% 

• EMICODE: -EC1PLUS R – bardzo niska emisja lotnych związków organicznych 

• Konsystencja zaprawy: pasta 

• Gęstość objętościowa zaprawy: 1,4÷1,55 (g/cm3) 

• pH zaprawy: >13 

• Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C 

• Czas schnięcia otwartego: około 30 minut 

• Oznaczanie przyczepności wg normy PN-EN 1348: 

– przyczepność początkowa :≥ 1,0 (N/mm2) 

– przyczepność po zanurzeniu w wodzie:≥ 1,0 (N/mm2) 

– przyczepność po starzeniu termicznym:≥ 1,0 (N/mm2) 

– przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania:≥ 1,0 (N/mm2) 

• Reakcja na ogień: A1/A1fl 

• Odporność na alkalia: doskonała 

• Odporność na rozpuszczalniki: doskonała 

• Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 

 

Wylewka betonowa 

 

• beton drobnoziarnisty klasy C20/30 

• klasa ekspozycji XC2 

 

Folia izolacyjna 

• grubość 0,2 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 

i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

 żuraw okienny 

 środki transportowe 

 miaszadła 

 wiertarki 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 

dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno 

być zgodne ze specyfikacją. 
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5.2 Wykonanie posadzki betonowej 
 

Po sluciu posadzki należy zfrezować posadzkę pomieszczeniu kotłów, odtłuścić i odoleić 

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno suche. Podłoże powinno być pozbawione 

warstw i elementow mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, 

tłuszczów,  substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych 

wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć odkurzyć. Bezpośrednio przed 

wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą. Warstwa 

materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta 

na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu  Wysychanie i 

pielęgnacja. Wykonaną powierzchnię należy chronić w trakcie prac i w pierwszym okresie po 

ich zakończeniu, przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem,  niską 

wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania 

zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub 

przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale 

wydłuża również proces schnięcia. Należy również ograniczyć ogrzewanie pomieszczenia, w 

którym wykonano podkład lub posadzkę. W miejscu posadowienia kotła wykonać cokól 

betonowy wysokości 10 cm dodatkowo dozbrojony siatką stalową. Przy wejściu 

projektowanym wykonać stopień betonowy. 

5.3 Układanie posadzki gress z cokolikiem 

Zalecenia ogólne: 

• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C 

i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

• Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

• Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 

mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

• Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

• Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

• Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 

płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 

przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-

10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin 

• Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze: 

• Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

• Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 
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odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 

płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość 

płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

• Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 

po 3 dniach. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega: 

• jakość wykonania poszczególnych warstw 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy: 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,klasyfikacja, 

właściwości i 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 nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a 

• PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b 

• PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%, 

Grupa A I. 

• PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a, Cz. 1. 

• PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%, 

Grupa A II a, Cz. 2. 

• PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b, Cz 1. 

• PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%, 

Grupa AII b, Cz. 2. 

• PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

• wodnej,porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 

• oraz gęstości całkowitej. 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
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siły łamiącej. 

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

• PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

• PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 

• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-12:3999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności 

• PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 

• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

• PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

• PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie. 

• PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

• PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich przy realizacji zadania pn: Wymiana kotłów c.o. z węglowych na opalane olejem w 

budynku Urzędu Gminy w Chotczy gm. Chotcza 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 

 

- robót murarskich ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 

- zamurowań 

- wymurowania ścianek działowych 

- montażu nadproży 

1.4. Określenia podstawowe 

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

„Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 

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

Przy wykonywaniu robót murowych z bloczków z betonu komórkowego należy przestrzegać zasad 

podanych w normie PN-68/B-10024 (norma obowiązkowa) oraz instrukcji producentów. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektor Nadzoru. Do robót murowych należy użyć materiały dopuszczone do powszechnego 

stosowania. 

Dopuszczonego powszechnego stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

 deklaracje zgodności 

- umieszczone w wykazie wyrobów mniemających istotnego wpływu na spełnienie 

 wymagań podstawowych 

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

- oznaczone symbolem CE 

- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

 niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 
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Do podstawowych materiałów należą: 

 Elementy murowe 

 

- Bloczki betonowe z betonu komórkowego 

• Typ szary 

• Odmiana 500 

• Gęstość objętościowa w stanie suchym (kg/m3) 451 – 550 

• wymiary  590x240x120 

• Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) Marka 4 

• Wartość współczynnika przewodzenia ciepła 0,11 

 

– cegła cermiczna pełna 

• wymiary 250x120x65 mm 

• współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,34-0,90 W/mK 

• klasa min 150 

• ciężar objetościowy 1800-1900 kg/m3 

 

– bloczki betonowe 

- wymiar 38x25x12 

- klasa mon B15 

 

– ceownik gorącowalcowany 140 

– nadprże strunobetpnowe 

 

Zaprawy budowlane 

- cementowo-wapienna 

- zaprawa cementowa 

będą odpowiadały wymaganiom norm PN-65/B-14503 

 

- elementy murowe silikatowe 

  - grubość 18 cm 

  - klasa min 15 

2.1. Elementy murowe 

Przydatność elementów murowych ocenia się pod względem: 

- cech zewnętrznych - kształt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i  uszkodzenia 

- cech fizycznych - masa, gęstość objętościowa elementu, nasiąkliwość, 

 mrozoodporność, izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie 

Cechy zewnętrzne należy sprawdzić na placu budowy, natomiast cechy fizyczne można sprawdzić w 

laboratorium badawczym. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów murowych nie 

powinny przekraczać: 

- dla elementów zwykłych - ±0,40 x (badany wymiar)0,5 [mm] lecz nie więcej  niż ±3 

 mm 

- dla elementów licowych - ±0,25 x (badany wymiar)0,5 [mm] lecz nie więcej  niż ±2 

 mm 
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- dla elementów łączonych na cienkie spoiny - wysokość i płaskość powierzchni  ±1,0 

 mm, pozostałe wymiary ± 2,0 mm 

- dla elementów układanych na sucho - wymagania jak przy elementach  licowych lub 

 łączonych na cienkie spoiny 

- we wszystkich przypadkach nie więcej niż ±10 mm 

2.2. Zaprawy budowlane 

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosować można jedynie wyroby dopuszczone do stosowania 

oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny spełniać wymagania 

poszczególnych norm: 

- Cement - PN-B-19710:1997 

- Wapno budowlane - PN-B-30020:1999 

- Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003 

- Woda do betonów i zapraw - PN-EN 1008:2004 

2.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

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

tłuszcze organiczne oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych. 

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

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

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiadać normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania 

cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

Tabela 1 - Specyfikacja zapraw cementowo-wapiennych wg PN-90/B-14501 

Orientacyjny skład objętościowy zapraw 

Marka 

cementu 
Proporcje objętościowe cement:wapno:piasek 

 M0,6 M1 M2 M4 M7 

25 1:2:12 
1:2:9 do 1:0,5:4,5 do 

- - 
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1:2:12 1:1:6 

35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5 

Właściwości fizyczne 

Cecha 

Właściwości zapraw w zależności od 

marki  

(wytrzymałości na ściskanie) 

M0,6 M1 M2 M4 M7 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż [MPa] 0,3 0,4 0,8 1,5 2,0 

Nasiąkliwość nie większa niż [%] 15 15 14 14 12 

Mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy 

niż [%] 
25 20 15 10 5 

Mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie 

większy niż [%] 
75 70 55 50 45 

Skurcz po 28 dniach nie większy niż [mm/m] 0,45 0,45 0,50 0,60 0,70 

Czas zachowania właściwości roboczych [h] 5 

Orientacyjna ilość składników na 1,0 m3 zaprawy (konsystencja plastyczna) 

Proporcje 

cement:wapno:pias

ek 

Cement [kg] Ciasto 

wapienne 

[m3] 

Wapno 

hydratyzowan

e [kg] 

Piasek [m3] Woda [dm3] 

Zaprawa z ciastem 

wapiennym 

1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

1:1:6 

1:1:7 

1:1:9 

1:2:10 

 

 

300 

265 

190 

170 

138 

115 

 

 

0,075 

0,110 

0,158 

0,142 

0,115 

0,112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

0,99 

0,95 

0,99 

1,04 

0,96 

 

 

200 

200 

200 

200 

213 

192 
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Zaprawa z wapnem 

hydratyzowanym 

1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

1:1:6 

1:1:7 

1:1:9 

1:2:10 

 

 

300 

265 

190 

170 

138 

115 

 

 

50 

74 

106 

96 

78 

129 

 

 

1,00 

0,99 

0,95 

0,99 

1,04 

0,96 

 

 

270 

280 

310 

300 

300 

320 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

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

Do wykonania robót murarskich należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji zapraw różnych klas o konsystencji od półciekłej do  gęsto 

plastycznej. 

- wyciąg budowlany towarowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót murarskich należy użyć następujących 

środków transportu: 

- samochód dostawczy 

Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok drugiej. Palety 

powinny być tak ustawiane aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie może 

przekraczać wysokości burt pojazdu. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 

- sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych  materiałów 

- Przy murowaniu ścian,  należy przestrzegać zasad podanych w normach: PN -  68/B-

 10024 Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego 

 Wymagania i badania przy odbiorze 

 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.2.1 Nadmurowanie ścian. Zamurowanie otworów 

Przed przystąpieniem do wykonania nadmurowania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia 



 

STR. NR 20 

oraz wymiary z rysunkami.  Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 30. W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą i wężem wodnym  

dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 

wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie 

poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych 

dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie 

nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny 

o grubości nie przekraczającej 15 mm –w przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin 

pionowych. Pomiędzy projektowaną halą kotłów a pomieszczeniem magazynu oleju zamurować otwór 

zpozostawiając otwó na drzwi. W trakcie murowania obsadzić nadproże z ceownika 140 z 

oszpałdowaniem cegła i otynkowaniem. Nad otworem w ściance działowej z gazobetou obsadzić 

nadproże i niskim profilu np. ceramiczne strunobetonowe. Wykonać naprawy, uzupełnienia murów, 

zamurowania drobnych zbędnych otworów 

 

5.2.2.Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapiennej 

Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie 

wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 

materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 

wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 

wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi 

być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona 

przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 

produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 30 powinna być wykonana w 

pro-porcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. Zaprawę 

należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu 

uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 

Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i 

wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

5.2.3 Badania materiałów i zapraw. 

Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu  zaprawy, 

przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.2.4 Układanie zapraw. 

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 

występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. Podłoże 

należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 

minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. 

Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do 

jej segregacji lub utraty składników. 

5.2.5 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Murowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się  zgodnie z 

wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 

murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy 

przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 

Murowanie przy niskich temperaturach. 

Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy 

w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta 

i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

5.2.6.Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
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wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element 

musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 

naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

5.2.7.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 

prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 

tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości 

ściany. Odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie 

powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą 

do odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 

koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
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6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektor Nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektor Nadzoru. 

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą 

 być większe niż 3 mm, 

- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone 

 jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowanie ścian, 

 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

 

Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków 

z betonu komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
Z cegły i pustaków ceramicznych Z bloczków z betonu 

komórkowego 
Mury 

spoinowane 

Mury nie 

spoinowane 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia    

powierzchni murów: 

Na  długości  1 m 

Na   całej   powierzchni   ściany   

pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

 

4 

- 

2. 

 

Odchylenia od  pionu  powierzchni i 

krawędzi: 

na   wysokości    1  m 

na  wysokości  1 kondygnacji 

na wysokości ściany 

 

 

3 

6 

20 

 

 

6 

10 

30 

 

 

3 

6 

15 

3. 

Odchylenia od kierunku poziomego 

górnej  powierzchni  każdej warstwy 

muru: 

na  długości 1  m 

na całej długości budynku 

 

 

 

1 

15 

 

 

 

2 

30 

 

 

 

2 

30 

4. 

 

Odchylenia od kierunku poziomego 

górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru                pod   stropem 

na  długości   1  m 

na długości budynku 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

2 

20 

 

 

 

- 

- 
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5. 

Odchylenia   przecinających  się   

powierzchni  muru  pod  kątem 

przewidzianego   w   projekcie 

na długości  1  m 

na długości ściany 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

6 

- 

 

 

 

10 

30 

 

 

Odchylenie   wymiarów   otworów   

w świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach: 

   

Do 100 cm 
Szerokość +6; -3 +6; -3 

± 10 Wysokość +15; -10 +15; -10 
Powyżej 100 cm Szerokość +10; -5 +10; -5 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloczków betonu komórkowego 

 
Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

Na długości 1 m 

Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

Na wysokości 1 m 

Na wysokości 1 kondygnacji 

Na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

Odchylenia od kierunku poziomego Górnej powierzchni każdej 

warstwy muru 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

Odchylenie  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego projektem (najczęściej prostego) 

Na długości 1m 

Na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

Odchylenie wymiarów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  

Do 100 cm Szerokość Wysokość +5, -3 +10, -5 

Powyżej 100 cm Szerokość Wysokość +10, -5 +10, -5 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

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

Budowlano - Montażowych. 

8.1. Podstawa odbioru robót murowych 
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- Zaświadczenie o jakości materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne) 

- Odbioru robót należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót 

 wykończeniowych 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

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

 szczelin dylatacyjnych 

- prawidłowości wykonania murów 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 

– wynagrodzenie ryczałtowe 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

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

ustalania tolerancji 

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

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

PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie (Zmiana 

Az2) 

PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Pustaki 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

10.2 Inne 

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Zbiór przepisów i wymagań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 005 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

 

 

Grupa robót 

45.4  –  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa robót 

45.42  –  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 

Kategoria robót 

45.42.1 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie zakładania stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania pn.: Wymiana 

kotłów c.o. z węglowych na opalane olejem w budynku Urzędu Gminy w Chotczy gm. 

Chotcza 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie 

zakładania stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej obejmujące: 

• montaż nowych okien PCV 

• montaż drzwi stalowych EI 30 i EI 60 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

„Wymagania Ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Okna PCV 

• Okna z tworzywa PCV, rozwierno – uchylne w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

• Profil wielokomorowy w kolorze białym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) – naturalnym, 

niefoliowane, 

• Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa 

wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż U=1,3 W (m2*K). 

• Okucia kompletne, systemowe , obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego 

położenia klamki, klamki ze stopu aluminium, zawiasy z możliwością regulacji 
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• Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w 

ilości 120 1 na h i 1 m2  przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa 

• Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB 

• Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 

Drzwi stalowe EI 30 i  EI 60 

 

Odporność 

ogniowa: 
EI-30 

Ilość skrzydeł: drzwi jednoskrzydłowe 

Wymiar w 

ościeżnicy: 
900x1850 mm 

Wymiar w 

murze: 
990x1890 mm 

Uniwersalne w 

montażu: 
Tak 

Rodzaj drzwi: stalowe płaszczowe 

Skrzydło: 

o grubości 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,75mm, z 4-

stronną płaską przylgą, kolor RAL 9010, po obwodzie uszczelka 

pęczniejąca, wyposażone w bolec antywyważeniowy, 

Typ ościeżnicy: kątowa 

Ościeżnica: 
wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,9mm, kolor RAL 7035, z 

uszczelką EPDM obwiedniową w kolorze czarnym 

Okucia: 

zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na 

szyldzie podłużnym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa 

zawiasy w tym jeden sprężynowy spełniający rolę samozamykacza 

 

Odporność 

ogniowa: 
EI-60 

Ilość skrzydeł: drzwi jednoskrzydłowe 

Wymiar w 

ościeżnicy: 
900x2000 mm 

Wymiar w 

murze: 
1030x2050 mm 

Uniwersalne w 

montażu: 
Tak 

Rodzaj drzwi: stalowe płaszczowe 

Skrzydło: 
o grubości 60mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,8mm, 

wyposażone w bolec antywyważeniowy, 

Typ ościeżnicy: kątowa 

Ościeżnica: 
wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm, 4 elementowa z 

kotwami do montażu, z wklejoną uszczelką pęczniejącą 

Kolor: RAL 7035 
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Okucia: 

zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na 

szyldzie podłużnym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa 

zawiasy w tym jeden sprężynowy spełniający rolę samozamykacza 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych należy użyć następujących 

środków transportu: 

• samochód dostawczy 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno 

być zgodne ze specyfikacją 

5.1 Montaż stolarki budowlanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 

odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

◦ szerokość - +10 mm 

◦ wysokość - +10 mm 

◦ dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

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

pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

 

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 

• silikonowanie złączy, 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• montaż parapetów. 

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

żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.  Przed wbudowaniem ościeżnic 

należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy.  Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 

murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w 

czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za 

pomocą desek lub w inny sposób.  Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez 
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podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia 

tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny 

być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  Kotwy w ościeżnicach powinny być tak 

umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie 

przekraczał 800 mm.  Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem 

głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Między powierzchnią profili ościeżnic a 

tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po 

zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy 

sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie 

i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania 

ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane 

ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy 

metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 

5.2 Okna, drzwi 

Drzwi stalowe El 60 powinny być osadzane w ścianie murowanej lub betonowej o gęstości nie mniejszej 

niz 1800 kg/m3, grubości nie mniejszą niz 150 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niz El 60. 

Ościeżnica powinna być zamocowana w ościeżu otworu drzwiowego za pomocą: minimum 8 stalowych 

kotew odginanych 2 x 28 x 192 mm mocowanych do stojak6w przy pomocy stalowych nit6w (po 

minimum 4 kotwy na stojak ościeżnicy); kotwy sq zamurowywane lub zabetonowane w o5ciezu; wolna 

przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ościeżem powinna być wypełniona zaprawą betonową lub wapienno 

– cementową minimum 8 stalowych lqcznik6w rozporowych minimum 10 x 112 mm (po minimum 

4lączniki na stojak ościeżnicy); wolna przestrzeń pomiędzy ościeznicq a ościeżem powinna być 

wypelniona zaprawa betonowa lub wapienno - cementową, 

Drzwi stalowe El 30 powinny być osadzane w ścianie murowanej lub betonowej o gęstości nie mniejszej 

niz 1200 kg/m3, +-400 grubości nie mniejszą niz 150 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niz 

El 60.Ościeżnica powinna być zamocowana do muru przy pomocy minimum 8 stalowych kotew 1,5 x 

24 x 120 mm (po minimum 4 kotwy przyspawane do stojaka ościeżnicy). Kotwy są zamurowane w 

trakcie wznoszenia ściany. Wolna przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem i nadprożem powinna być 

szczelnie wypełniona zaprawą cementowo-wapienną 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-

10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W 

szczególności powinna być oceniane: 

• jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

• pion i poziom zamontowanej stolarki, 

• wodoszczelność przegród. 

• Badania okuć 

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

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

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
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być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ma obowiązek prowadzić 

kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora 

Nadzoru. Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola 

jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie 

PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

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

z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Odbiór 

podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  Roboty uznaje 

się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 

pozytywne wyniki.  Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu 

podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość montażu, 

• pion i poziom zamontowanej stolarki, 

 

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

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

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje 

umowne – wynagrodzenie ryczałtowe 

• 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1  Normy 

• PN-88/B-

10085/Az3:2001 

• Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-B-05000:1996 • Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

• PN-B-

94025÷5:1996 

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

10.2 Inne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

Instrukcje producenta 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 004 

TYNKOWANIE I MALOWANIE 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

 

Grupa robót. 

45.3  Roboty instalacyjne w budynkach 

45.4  Roboty wykończeniowe w budynkach 

 

Klasa robót   

45.32  Roboty izolacyjne 

45.44  Roboty malarskie i szklarskie 

  

Kategoria robót: 

45.32.4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45.43.1 Roboty malarskie  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

robót malarskich i tynkarskich przy realizacji zadania pn.: Wymiana kotłów c.o. z węglowych na 

opalane olejem w budynku Urzędu Gminy w Chotczy gm. Chotcza 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu malowania 

1.4. Określenia podstawowe 

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

„Wymagania Ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 

normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Masa szpachlowa 

Do wykonywania gładzi przy malowaniu olejnym powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 

przeznaczone do tego celu. Do końcowego szpachlowania  powinna być stosowana masa szpachlowa 

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Środek gruntujący 

środek głęboko gruntujący – bezrozpuszczalnikowy jest drobnocząstkową wodną zawiesiną żywic 

syntetycznych o wysokiej odporności na zmydlanie. 

– gotowy do użycia, 

- dobrze wchłaniany 

- wzmacniający powierzchnie 

- łączący cząsteczki pyłu, 

- zwiększający przyczepność, 

- regulujący właściwości chłonne, 

- przepuszczalny dla pary wodnej, 

- niepalny. 

 

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 

 

Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie oraz 

uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład na tynk, beton, cegły, 

płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. Farby emulsyjne różnią się nieco 

właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa: 

 akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. Dobrze 

też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana nimi 

powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach 

domowych, 

 

Powłoki dyspersyjnych farb na bazie żywic lateksowych nadają się do zmywania. Mają dużą odporność 

na ścieranie i wilgoć. Farby lateksowe o podwyższonej wytrzymałości specjalnie przeznaczone do 

pokrywania ścian narażonych na zabrudzenia lub ścian w pomieszczeniach "mokrych", np. łazienkach 

czy pokojach kąpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzą na powierzchniach 

ścian całkowicie niewrażliwe na wodę i wilgoć powłoki o własnościach zbliżonych do płytek 

ceramicznych. Ich powłoka nie jest paroprzepuszczalna. Są odporne na przebarwienia pod wpływem 

zabrudzeń, np. tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują też odporność na wysoką temperaturę i 

uszkodzenia mechaniczne. Zdają egzamin nawet w warsztatach czy zakładach przemysłowych. 

Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002 

Farby alkidowe –ftalowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór żywicy 

ftalowej, a rozcieńczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na żywicach tłustych i 

średniotłustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na żywicach chudych); 
Właściwości farb alkidowych (zależące od rodzaju i ilości kwasów tłuszczowych obecnych w 

cząsteczce żywicy alkidowej): 

schną przez przyłączenie tlenu z powietrza; 

ulegają zmydleniu i z tego względu nie powinny być stosowane wprost do malowania alkalicznych 

powierzchni (świeże tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak również farb krzemianowo-

cynkowych, szczególnie w środowisku wilgotnym; 

miękną w wodzie i dlatego nie mogą być stosowane do malowania części podwodnych i części 

wewnętrznych zbiorników; 



 

STR. NR 35 

nie są odporne na chemikalia i rozpuszczalniki; 

są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność; 

powłoki farb ftalowych wykazują dobrą odporność na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce itp.) 

chociaż po dłuższym czasie tracą połysk i wykazują pewny stopień skredowania; 

dobrze zwilżają podłoże, szczególnie te oparte na tłustych żywicach alkidowych; 

nie są odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyż gruba powłoka farby utrudnia dostęp 

tlenu do dolnych warstw powłoki, co spowalnia proces schnięcia; 

dzięki zmodyfikowaniu żywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje się farby ftalowe 

o specjalnych własnościach: 

  chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogólnego stosowania, wykazujące 

krótsze czasy schnięcia, lepszą odporność na wodę i zanieczyszczenia atmosfery niż 

konwencjonalne farby ftalowe; 

  winylowe (modyfikowane związkami winylowymi) - o krótszym czasie schnięcia, ulepszonej 

adhezji i odporności na zanieczyszczenia atmosfery niż konwencjonalne farby ftalowe; 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

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 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 

drobnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robót. 

 

Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

• Szczotki o sztywnym włosiu 

• Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

• Pędzle i wałki 

• Mieszadła napędzane wiertarka 

• Agregaty malarskie 

• Drabiny i rusztowania 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych należy użyć następujących 

środków transportu: 

- samochód dostawczy 

Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-

89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie należy powierzchnię 

zagruntować. 

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 

Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 

metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 

wyłączniki itp), 

wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

wykonaniu tzw. białego montażu, 

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie 
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5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 

rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 

starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 

odpowiednią zaprawą. 

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z  drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 

techniczną. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu oczyszczone ze starej 

farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 

dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 

nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

Tabela 1- Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność 

podłoża, w % 

masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczainych 

wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

5.4 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 

w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 

5.5 Malowanie wewnętrzne farba akrylową 

 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 

położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty 

malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5ºC ( z zastrzeżeniem, aby wciągu 

doby nie następował spadek temperatury poniżej 0ºC) i nie wyższej niż 22ºC – z tym, że do nakładania 

powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12÷ 18ºC.Podczas malowania wewnątrz 

pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. Przy 

robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 

przestrzegać przepisów bhp. Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 

pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni. Barwa 

powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna 

być jednolita, bez uwydatniających się  poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie 

dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu 

uproszczonym).Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem. Powłoki z farb 

emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację Przykra woń powłoki i zawartość materiałów 

szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne. Roboty powinny odpowiadać normie PN-69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

5.6 Malowanie wewnętrzne farba olejną /zakładanie lamperii/ 

 

Wykonanie lamperii bezpośrednio na powierzchni ściany rozpoczyąć od dokładnego przygotowania 

podłoża. Czyścic je ze słabo przyczepnych, starych powłok malarskich, a następnie z plam i zabrudzeń, 

tłustych zacieków oraz zagrzybień. Po umyciu ściany i jej wyschnięciu uzupełnić wszelkie rysy i ubytki 

zgodnie ze sztuką budowlaną, wyrównujemy podłoże i je odpylamy. 

Jeżeli podczas prac nie usunięto całkowicie poprzedniej warstwy farby, zacząć od wykonania 

wymalowania próbnego na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany 

efekt, wtedy należy dokładnie oczyścić i od nowa przygotować ścianę do malowania.Bardzo 

ważne jest dokładne wykonanie odcięcia pomiędzy dwoma kolorami. W tym celu delikatnie 

zaznaczyc ołówkiem kilka punktów na tej samej wysokości ściany. Następnie połączyć je, 

rysując poziomą linię i precyzyjnie przyklejmy w jej miejscu taśmę malarską. Nie zapominać 

o  zabezpieczeniu również dolnego fragmentu ściany na jej styku z podłogą. Zwrócić uwagę na 

warunki, w jakich przeprowadzane są prace. Temperatura powinna wynosić min. 5°C, a 

maksymalnie 30°C, wilgotność nie może z kolei przekraczać 80%. Nakładać 2 warstwy farby 

w odstępie co najmniej 16 godzin. Starajmy się dokładnie rozprowadzać wyrób po powierzchni, 

aż do uzyskania równomiernej warstwy. Najlepszy efekt dekoracyjny uzyskać, jeśli przed 

nałożeniem kolejnej warstwy przeszlifujemy poprzednią drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Od razu po malowaniu lamperii delikatnie zerwijmy taśmę malarską. Wysokości lamperii do 
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h = 2,0 m 

5.7 Tynkowanie 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.7.1 Przygotowanie podłoża 

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

 Spoiny w murach ceglanych: 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

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

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

mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.7.2. Wykonywanie tynków zwykłych 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B-
10100. 

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzuć tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych -
w proporcji 1:1:2. 
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 6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości wykonania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.1.1.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

normami powołanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.1.1.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

 równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a następnie odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

6.1.2. Badania 

Badania w czasie robót polegają na bielącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania okładzin powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 prawidłowości wykonania 

 przyczepności  do podłoża, 

 wyglądu powierzchni 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
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 wykończenie  na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.2 Roboty malarskie 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu i  powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

sprawdzenie odporności na wycieranie, 
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sprawdzenie przyczepności powłoki, 

sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 

na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 

uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

8.2.Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 

oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

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

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 

wynik. 

8.4 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

-        zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

-        rodzaj zastosowanych materiałów, 

-        przygotowanie podłoża, 

-        prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
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przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne – 

wynagrodzenie ryczałtowe 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-89/C-81400 
Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i 

transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 
Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. ftalowe 

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 
Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby 

olejne i aikidowe. 

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

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 zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003        Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 771-6:2002             Wymagania dotyczące elementów murowych. 

 


