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B-00 WYMAGANIA OGÓLNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. WSTĘP
Podstawa opracowania : 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072 ) .

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389 w sprawie
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  prac  projektowych  oraz  planowanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

3. Projekt  budowlany   remontu  zaplecza  basenowego  (umywalnia  i  hol  wejściowy)  w  Publicznej  Szkole
Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim, działka nr 24/52, obr. nr 19, 
Autor: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c.  A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI  Starogard Gdański 
83-200, ul. Kościuszki 25

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z
remontem zaplecza basenowego (umywalnia i hol wejściowy) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie
Gdańskim

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
SST-B Roboty ogólnobudowlane.

1.3.1.  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH

 Ustawianie rusztowań do prac budowlanych, zabezpieczenie terenu wykonywania robót przed dostępem osób trzecich.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  technicznej  korespondencji  pomiędzy  Inspektorem  nadzoru,
Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor  nadzoru  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  wyznaczona  przez  Inwestora,  upoważniona  do
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nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnych  dodatkowych
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratoria  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział
tolerancji  nie  został  określony z  przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych,
Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru,  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary Obiektu będącego
przedmiotem Robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej  w stosunku do osób trzecich.
Zakres, czas i termin aktualnie wykonywanych robót nie może kolidować z pracą Urzędu, nie może również stanowić
istotnych  przeszkód  dla  interesantów.  Wykonawca  musi  planować  przebieg  realizacji  robót  sposób  jak  najmniej
utrudniając funkcjonowanie Urzędu;
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności  od następstwa i za wyniki  działalności  w
zakresie:
- organizacji i wykonywania robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich w tym od zalania pomieszczeń biurowych na dolnych kondygnacjach,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia związanego z budową.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający w terminie  określonym w Dokumentach  Kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac  budowy wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz
Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru końcowego
robót.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię nieruchomości, Zamawiający może udostępnić jedynie pomieszczenia strychowe
na składowanie materiałów nie uciążliwych. Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca powinien zabezpieczyć we
własnym zakresie.
Energia  elektryczna  na  potrzeby  budowy może  być  pobierana  z  istniejącego  przyłącza  elektrycznego  budynku  z
warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu może być pobierana z istniejących ujęć
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wskazanych przez Zamawiającego, będzie rozliczana wg wskazań licznika.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  Dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej
mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z  Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może
zaakceptować  takie  roboty i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  Specyfikacją
Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Zamawiający pozostawia możliwość wykonania ogrodzenia terenu placu budowy w gestii Wykonawcy, pod warunkiem
że wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z innymi użytkownikami i interesantami Urzędu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez
Wykonawcę.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  ogrodzenia,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  zatrudni  dozorców  i  podejmie
wszelkie inne środki  niezbędne dla ochrony robót,  bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest  do
umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową
Wszelki dojazd do placu budowy może nastąpić przez bramę główną. W czasie załadunku materiałów z rozbiórki należy
wygrodzić strefę niebezpieczną. Zrzut gruzu z rozbiórek posadzek może nastąpić poprzez specjalne rury do gruzu, do
pojemnika, przy czym miejsce musi być wygrodzone i oznakowane taśmą.

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
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środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót,
Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm
dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) - plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej.
c) - zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
-  zanieczyszczeniami  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  publicznej  i  prywatnej.
Jeżeli  w związku z  zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem robót  lub  brakiem koniecznych  działań  ze  strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności  publicznej lub prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O
zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia,  Wykonawca powinien zawiadomić
właścicieli  urządzeń i  Inspektora nadzoru.  Wykonawca jest  zobowiązany w okresie trwania realizacji  kontraktu do
właściwego oznaczenia i  zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiającego.
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1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW

Każdorazowe  korzystanie  z  jezdni  i  chodnika,   jeżeli  sytuacja  tego  będzie  wymagać,  musi  być  uzgodnione  z
Zamawiającym. Miejsca te muszą być specjalne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca
jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, które wystąpiły wskutek ich zajęcia dla potrzeb
prowadzonych robót.

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  odpowiednich  władz  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem
tych pojazdów.
Wykonawca  nie  może używać pojazdów o  ponadnormatywnych obciążeniach  osi  na  istniejących  i  wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  budowlanym  i  będzie
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny prac.  W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIAŁY

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych
umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed
rozpoczęciem robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania
lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą  przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca  zobowiązany jest  prowadzić  na  bieżąco  badania  w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
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dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych oraz proponowaną
przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  na
podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów, i że mogą wystąpić
normalne wahania  ich  cech,  Inspektor  nadzoru  może odrzucić  część  źródła  jako  nie  nadającą  się  do  eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie
materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach  kontraktowych  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań
Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. Po zakończeniu
eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być
złagodzone  w  stopniu  jak  najbardziej  zbliżonym  do  ukształtowania  otaczającego  terenu.  Nadkład  powinien  być
następnie pokryły roślinnością.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez  Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące
warunki:
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania Inspekcji,
b)  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót,  niż  te  do  których zostały zakupione,  to  koszt  tych materiałów zostanie  przewartościowany przez
Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją  jakość i  przydatność do  robót  oraz
zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
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jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie:
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z  zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach  Inspektora,  w terminie  przewidzianym Kontraktem.  Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  winien  dostosować  zejścia(max  3cm)  i  zjazdy  do  wymagań  przepisów  o  udogodnieniach  dla  osób
niepełnosprawnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli
wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenie  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach Technicznych,  a  także w
normach i wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Inspektor  nadzoru  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie
spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4.
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Polecenia  Inspektora  nadzoru  powinny być  wykonane nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, a
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor
nadzoru  zleci  taki  sposób  postępowania  z  poprzednio  wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować  ich  wady,  a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN1A JAKOŚCI (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• bezpieczeństwo i higienę pracy,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (w  tym  opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
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Technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  powinny  zostały  określone  w  Specyfikacjach
Technicznych.
W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie że
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli  jakości  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
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własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia
dostarczona  do  robót  powinna  posiadać  dokumenty  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez  Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  Urządzenia laboratoryjne  i
sprzęt  kontrolno-pomiarowy  zainstalowany  w  wytwórniach  muszą  posiadać  ważną  legalizację  wydaną  przez
upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z
podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów,
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót,
• zgłoszenie zakończenia Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
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zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

KSIĘGA OBMIARU

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów robót.
Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się  w jednostkach  kosztorysowych  i  wpisuje  się  do  Księgi  Obmiarów.
Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki  laboratoryjne,  dokumenty  potwierdzające  jakość  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Zamawiającego.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty:
- zgłoszenie rozpoczęcia robót,
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny być  przechowywane przez  Wykonawcę  na  Terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Prowadzenie  obmiarów  robót  jest  niezbędne  tylko  dla  umów  obmiarowych.  Dla  umów  ryczałtowych  obmiar
sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi
będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3 , jako długość pomnożona
przez średni przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  na  budowie,  w
konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  uprzednimi  ustaleniami.  W  przypadku
stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  wcześniejszych  ustaleń,  Inspektor  nadzoru  ustala  zakres  robót
poprawkowych lub podejmuje  decyzje dotyczące zmian i  korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje  decyzje
dokonania  potrąceń.  Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej
danej części robót.

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  z  ustaleniem  należnego
wynagrodzenia.
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru ostatecznego powinna być  stwierdzona przez  Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robót  dokona Komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności  Inspektora  nadzoru i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny jakościowej  na  postawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robót  Komisja zapozna się z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  Komisja  dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT

Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  Protokół  Odbioru  Ostatecznego  Robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
 Specyfikacje Techniczne,
 uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,
 dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów załączonych  do

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku,  gdy według Komisji,  roboty pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  roboty w Dokumentacji  Projektowej i  w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 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, pracowników nadzoru i

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
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czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w kosztorysie  ofertowym jest  ostateczna  i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem
przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy  związane  z  wykonaniem  poszczególnych  asortymentów  robót  zostały  wymienione  w  odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

B-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111100-9) 

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych
związanych z  remontem zaplecza basenowego (umywalnia i hol wejściowy) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w
Starogardzie Gdańskim

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

a) Rozbiórka okładzin ścian i podłóg (glazura, płytki gres, terakota, płyty g-k),
b) demontaż armatury,
c) demontaż stolarki,
d) posegregowanie śmieci i gruzu i materiałów rozbiórkowych,
e) wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji.

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.
Zabezpieczenie  terenu  na  którym  prowadzone  będą  prace  rozbiórkowe  (umieszczenie  tablic  ostrzegawczych
informujących o prowadzeniu robót rozbiórkowych

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

  1.5.1. Organizacja robót budowlanych.
Budynek główny w trakcie rozbudowy będzie użytkowany. Dlatego roboty rozbiórkowe budowlane powinny
być  prowadzone  ze  szczególna  ostrożnością.  Teren  przewidziany  pod  rozbudowę  winien  być  szczelnie
oddzielony od budynku istniejącego. W części  remontowanej, w uzgodnieniu z Inwestorem należy wydzielić
teren, gdzie Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze  budowy. 
  

  1.5.2. Zabezpieczenie osób trzecich.
Teren budowy musi być wydzielony przed dostępem osób trzecich.

  1.5.3. Ochrona środowiska.
Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a
szczególnie  krzewów i  drzew.  Nie  należy również  palić  żadnych materiałów i  śmieci.  W tym celu  przed
rozpoczęciem robót  należy na  placu  ustawić  kontener  na  śmieci  i  odpady.  Należy również  wyznaczyć  i
zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest, aby gruz usuwać zgodnie z opisem w
p. 1.2.1. 

 1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu
BiOZ. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych pracownicy powinni być wyposażeni w profesjonalne,
atestowane kaski ochronne. 

  1.5.5. Zabezpieczenia dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor  wskaże  pomieszczenia  socjalne  i  sanitarne,  z  których  będzie  mógł  korzystać  wykonawca.  Jeżeli
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Inwestor  nie  będzie  miał  możliwości  udostępnienia  takich  pomieszczeń,  Wykonawca  ustawi  tymczasowe
kontenery socjalno – sanitarne w miejscu wskazanym przez Inwestora.

  1.5.6.Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga
dojazdowa.

  
  1.5.7. Ogrodzenia.

Nie ma konieczności  wygrodzenia plac budowy, o ile wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w budynku, w
uzgodnieniu z Inwestorem i inspektorem nadzoru.

  1.5.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca  nie zostanie uszkodzona.

1.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania dużych ilości gruzu jak również
długotrwałego ich przechowywania.  Wywóz i  utylizacja materiałów rozbiórkowych należy do obowiązków
Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe stalowe należy przekazać do skupu złomu i rozliczyć się z powyższego
Inwestorem, a drewniane przekazać do zagospodarowania Inwestorowi.

1.7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z
założoną jakością.

Planowane roboty rozbiórkowe należą do najczęściej  wykonywanych robót na budowach. Nie jest  konieczne
wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. 

1.5. Wymagania dotyczące środków transportu.
Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie kontenera na śmieci dostarczonego przez
Wykonawcę lub podstawienia bezpośrednio środków transportowych do odwozu materiałów rozbiórkowych.

1.6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Planowane roboty rozbiórkowe  są o powszechnie znanych standardach.

1.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.
Kontrola  jakości  oraz  odbiory robót  rozbiórkowych  powinny się  odbywać  na  bieżąco  bezpośrednio  po  ich
wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności należy sprawdzić
następujące elementy:

 zgodność ilości i zakresu rozbiórek  z dokumentacją techniczną
 stan  elementów  sąsiadujących  z  elementami  rozbieranymi  (ewentualne  uszkodzenia  podczas

wykonywania rozbiórki)

1.8. Wymagania dotyczące pomiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Warunki ogólne.
Jednostka obmiaru jest:
• skucie okładzin ściennych i podłogowych, demontaż sufitów, zabudów szachtów-m2•
• demontaż drzwi i ościeżnic, elementów armatury i wyposażenia łazienek -szt•
• wywóz i utylizacja gruzu-m3

1.9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Każdy  zakończony  element  robót  powinien  zostać  odebrany  przez  komisję  złożoną  z  przedstawicieli
użytkownika, inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

1.10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Ilość powyższych prac jest bardzo mała, a sposób ich rozliczenia powinna określać umowa. 
Wykonanie robót musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według
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stopnia zaawansowania.

  1.11. Dokumenty odniesienia.
     - Kosztorys budowlany
     - Dokumentacja budowlana
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B-02  ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
związanych z  remontem zaplecza basenowego (umywalnia i hol wejściowy) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w
Starogardzie Gdańskim

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.

B.06.01. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne  powinny być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w sposób  wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na welonie z włókien szklanych
Wymaganiai wg. PN-EN 13707:2006, PN-EN 13707:2006/AI:2007

2.2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.3. EKOLOGICZNE MASY DYSPERSYJNE np. dysperbit - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – 
kauczukowa.
Dysperbit  jest  gęstopłynną  masą  koloru  brunatnego.  Stanowi  wodną  dyspersję  asfaltów  ponaftowych
modyfikowanych  kauczukiem  syntetycznym,  z  dodatkiem  środków  emulgujących,  inhibitorów  korozji  oraz
substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.

3. Sprzęt
Do wykonania hydroizolacji w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
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 palnik gazowy z wężem długości min. 15 m i z reduktorem,
 mały palnik do obróbek dekarskich,
 butla z gazem propan-butan,
 szpachelka,
 nóż do cięcia papy,
 wałek dociskowy z silikonową rolką,
 sztywna i lekka, odpowiednio wygięta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4. Transport i  przechowywanie

Palety z rolkami papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie w pozycji stojącej
obok siebie,  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem i  uszkodzeniami,  przechowywane w pomieszczeniach  krytych
chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawia
 w jednej warstwie na równym podłożu.
Dysperbit  powinien być  transportowany i  przechowywany w szczelnie  zamkniętych,  oryginalnych opakowaniach w
temperaturze powyżej +5°C. Masa ze względu na zawartość wody po przemarznięciu traci swoje właściwości użytkowe

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.06.01.01

5.1.1. Przygotowanie podkładu

Podłoże betonowe
Podłoża  betonowe i  z  zaprawy cementowej  muszą  być  dojrzałe  i  uzyskać  przed  rozpoczęciem układania  pokrycia
papowego wilgotność mniejszą niż 6%. Jeżeli wilgotność będzie większa należy się liczyć z mniejszą przyczepnością do
podłoża ułożonej papy, a także z tworzeniem się pęcherzy w pokryciu. Na powierzchni podłoża nie mogą występować
rysy skurczowe i spękania.
Wylewki  ułożone  na  warstwie  izolacji  termicznej  powinny mieć  grubość  minimum 3,5  cm.  Podłoże  takie  należy
zdylatować na pola o boku 1,5 - 2 m w obu kierunkach, a dylatacje powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcji
dachu.
Podłoże  przed  układaniem papy należy zagruntować  asfaltowym roztworem gruntującym .  Do  gruntowania  gładzi
cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy stosować dyspersję asfaltową (np. DYSPERBIT), nie wolno
natomiast stosować roztworów asfaltowych zawierających rozpuszczalniki organiczne.

5.1.2. Izolacje papowe
a) Prace  izolacyjne  z użyciem pap  zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze  nie mniejszej  niż  0şC w

przypadku  pap  z  dodatkiem polimeru  SBS  oraz  nie  mniejszej  niż  +5şC  w przypadku  pap  oksydowanych.
Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o  temperaturze  ok.  +20şC i  wynoszone  do  pomieszczeń  izolowanych bezpośrednio  przed  ich
układaniem. 

b) Nie  należy prowadzić  prac  izolacyjnych na  podłożach o  zawilgoconej  lub oblodzonej  powierzchni,  a  także
podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.

c) Przed  ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu,  w którym będzie  zgrzewana i  po  przymierzeniu z
uwzględnieniem  zakładów  oraz  ewentualnym  przycięciu,  zwinąć  ją  z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca
zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia
posypki.

d) Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony
papy,  aż  do  momentu  zauważalnego  topienia  się  masy przy jednoczesnym,  powolnym rozwijaniu  rolki.  O
prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do
1  cm  na  całej  długości  pasa  zgrzewanej  papy.  Brak  wypływu  lub  wypływ  nierównomierny  świadczy  o
nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem.

e) Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-
15 cm. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca
źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca
się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

f) Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. 
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5.2. Izolacje z masy asfaltowej

Dysperbit  może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże. Prace należy
wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podłoże należy wstępnie oczyścić z
zanieczyszczeń i  nadmiaru luźnej  posypki  oraz  dokonać  naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny
sposób.  Przed  położeniem warstw zasadniczych podłoże  należy zagrunto-wać dysperbitem rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1.  Dysperbit  najwygodniej  nanosić jest  pasami o  szerokości  1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej
grubości  ok.  1  mm. Kolejne  warstwy można nanosić  po  całkowitym wyschnięciu  poprzednich,  co  poznaje  się  po
zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i np: w
temperaturze +200°C wynosi około 6 godzin). Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej dwie warstwy
dysperbitu.  Przy pokryciach  dachowych ostatnią  warstwę,  bezpośrednio  po  jej  nałożeniu,  należy posypać  posypką
papową w celu zwiększenia trwałości powłoki.
Orientacyjne zużycie dysperbitu wynosi 0,8 – 1,1, kg/m˛ przy jednokrotnym nanoszeniu warstwą o grubości 1 mm.
Dysperbit jest materiałem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiał ekologicznie bezpieczny nie stwarza żadnych 
zagrożeń podczas wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzędzia należy na „świeżo” zmyć wodą, a po 
wyschnięciu rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napędowy).

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość
nie mogą być dopuszczone do stosowania.

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych tych materiałów z  wystawionymi atestami  wytwórcy.  W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

 Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
 6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dostarczenie materiałów,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 zagruntowanie podłoża,
 wykonanie izolacji wraz z ochroną,
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 uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

.
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B-03 UKŁADANIE GLAZURY (CPV 45431200-9)

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych z
płytek  ceramicznych  (glazury),  związanych  z   remontem  zaplecza  basenowego  (umywalnia  i  hol  wejściowy)  w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych (glazury) i
obejmują wykonanie  okładzin ściennych z glazury;

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogólne".

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych  należy  zakończyć
wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIAŁY

Płytki  i  listwy ceramiczne ścienne  winny posiadać parametry zgodne  z normą PN-ISO 13006-2001 wg
załącznika „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B III GL :

Projektuje się płytki rektyfikowane, szkliwione o następujących parametrach:
• rozmiar 20/50cm w układzie poziomym,•
• nasiąkliwość max 5%,
• ścieralność w klasie III lub PEI 3,
• odporne na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki dezynfekujące,•
• stosowanie  fugi  1mm  odpornej  na  działanie  soli  stosowanych  w  basenach  oraz  środki

dezynfekujące,
• narożniki fazowane bez stosowania narożników prefabrykowanych,•
• przed ułożeniem glazury, ściany należy zabezpieczyć hydroizolacją w płynnej masie do wys.

0,5m nad posadzką, narożniki należy zabezpieczyć taśmą w celu uszczelnienia – zgodnie z
zaleceniem producenta,-
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- glazurę należy układać za pomocą zaprawy klejowej wysokoelastycznej.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek
ceramicznych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Użyty  sprzęt  powinien  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany
w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie  robót  w przypadku awarii  sprzętu podstawowego. Inspektor
nadzoru  poleci  usunąć  z  placu  budowy sprzęt  nie  odpowiadający warunkom Kontraktu  i  wymaganiom
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału,
jego  objętości,  sposobu  przygotowania  materiału  do  transportu  przez  producenta  (dostawcę)  oraz  od
odległości transportu.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania okładziny

5.1.1.  Warunki  przystąpienia  do  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  powinny  być
zakończone:

a) roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.) wraz
ze sprawdzeniem instalacji  (np. próba na ciśnienie), przed montażem osprzętu (biały montaż) i armatury
oświetleniowej,  lecz  z  pozostawieniem  końcówek  przewodów  umożliwiających  obrobienie  gniazd  i
połączeń okładziną.
b) roboty budowlane wykończeniowe (bez robót malarskich), wraz z osadzeniem ościeżnic (bez opasek),
robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjątkiem podłóg drewnianych) oraz ustawieniem stałych
pieców i trzonów kuchennych, a dla przestawnych - obrobieniem podłączeń (np. drzwiczki rewizyjne).
Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża.

5.1.2. Warunki cieplne. Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być
niższa niż +5°C; temperatura ta powinna być utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny w przypadku
układania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okładzinie przyklejanej.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni podłoża. Podłoże przeznaczone do układania okładziny z płytek, powinno
być oczyszczone.
W przypadku układania okładziny na zaprawie,  podłoże należy zwilżyć i  obrzucić zaprawą cementową.
Podłoże gipsowe pod okładzinę przyklejaną powinno być zagruntowane rozcieńczonym klejem, przy czym
należy przestrzegać przepisów bhp.
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5.1.4. Dobór i przygotowanie płytek. Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według
wymiarów, rodzajów, odcieni  barwy i  ewentualnie  rysunku strony licowej  oraz gatunków tak,  aby była
zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń.
W przypadku gdy na krawędziach płytek występują nierówności powstałe z zacieków szkliwa, należy je
przeszlifować bez uszkodzenia strony licowej.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych płytki należy moczyć w czystej wodzie przez około 5 min;
przy układaniu płytek na klej,  płytki po wyjęciu z wody należy pozostawić do czasu powierzchniowego
wyschnięcia tak, aby powierzchnia płytki na którą nakłada się klej, była wilgotna lecz nie powinno być na
niej kropel wody.

5.1.5. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie
licowanej lub od krawędzi cokołu, według której będą układane płytki.
W przypadku  układania  okładziny  na  zaprawie  przestrzeń  między  płytkami  a  podłożem powinna  być
całkowicie  wypełniona  warstwą  zaprawy,  o  grubości  nie  większej  niż  25  mm,  zaś  przy  okładzinie
przyklejanej należy mieszaninę klejącą rozprowadzić po powierzchni podłoża warstwą grubości około 2 mm
na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu okładziny mogło nastąpić w ciągu 15-20 minut.
Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoiną o szerokości około 2
mm. Dopuszczalna szerokość szczeliny między płytkami układanymi na styk nie powinna być większa niż
0,5 mm, a przy układaniu ze spoiną - 2 ?0,5 mm.
Przy okładzinie wykonanej  na styk należy w odstępach nie większych niż co 3 m pozostawić szczeliny
dylatacyjne o szerokości 2-3 mm.
W przypadku układania okładziny z pozostawieniem spoin,  zaprawa lub nadmiar kleju powinny być ze
spoin usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione zaprawą.
Zaleca się  układanie  płytek kształtowych:  w narożnikach - płytek narożnikowych,  a  w miejscu styku z
tynkiem (warstwa wieńcząca) płytek z krawędzią zaokrągloną.
Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. dopuszcza się
przecinanie lub przycinanie płytek.

5.1.6. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny. Płytki powinny być ułożone
tak,  aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii  prostych,  przy czym dopuszczalne
odchylenie  od  kierunku  poziomego  lub  pionowego  nie  powinno  być  większe  niż  2  mm  na  1  m.
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  płaszczyzny  (lub  od  powierzchni  nie  będącej
płaszczyzną stosownie do wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być
większe niż 1 mm/m.

5.1.7.  Przyleganie  okładziny  do  podłoża.  Ułożona  okładzina  powinna  być  całą  powierzchnią  trwale
związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Rodzaje badań:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie podłoży,
c) sprawdzenie materiałów ,
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny.

6.2. Warunki przystąpienia do badań. Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca
obowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną oraz:
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a)  stwierdzenie  prawidłowego  wykonania  robót  przygotowawczych  (protokoły  z  odbiorów
międzyoperacyjnych lub zapis w dzienniku budowy),
b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót okładzinowych.

6.3. Opis badań

6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanej  okładziny  z  projektem technicznym i  opisem kosztorysowym oraz  stwierdzenie  wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

6.3.2.  Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone  na  podstawie  protokołu  odbioru
międzyoperacyjnego,  zawierającego  stwierdzenie  właściwej  jakości  i  prawidłowego  ukształtowania
powierzchni podłoża.

6.3.3. Sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających zgodność
użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość okładzin z płytek ceramicznych określa się w m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.  Podana  zasada  dotyczy wszystkich  czynności  związanych  z  robotami  okładzinowymi  z  płytek
ceramicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Badania prawidłowości i dokładności wykonania okładziny

8.1.1.  Sprawdzenie  przygotowania  powierzchni  podłoża,  przygotowania  płytek  oraz  grubości  warstwy
zaprawy lub kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku
budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych.

8.1.2. Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za
pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do
0,5 mm.

8.1.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą
ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.
Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego.
Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura
(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

8.1.4.  Sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  okładziny  należy  przeprowadzać
przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny,
łatę kontrolną o długości 2 m oraz mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm wielkość prześwitu
między  tą  łatą  a  powierzchnią  okładziny.  W  przypadku,  gdy  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji
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okładzina  nie  tworzy  płaszczyzny,  do  sprawdzenia  należy  zamiast  łaty  kontrolnej  użyć  odpowiednich
szablonów.

8.1.5.  Sprawdzenie  przylegania  do  podłoża  należy  przeprowadzać  za  pomocą  lekkiego  opukiwania
okładziny  w  kilku  dowolnie  wybranych  miejscach.  Charakterystyczny  głuchy  dźwięk  świadczy  o
nieprzyleganiu okładziny.

8.2. Ocena wyników badań

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w 8.1 dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za
zgodną z wymaganiami specyfikacji technicznej.
W przypadku gdy choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub tylko jej niewłaściwie
wykonaną część  należy uznać  za niezgodną z wymaganiami  normy.  W tym przypadku wykonawca jest
obowiązany doprowadzić  okładzinę  do  stanu zgodności  ze  specyfikacją  techniczną  i  przedstawić  ją  do
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru okładziny z płytek ceramicznych (glazury) będą opłacone
według cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.
Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i
badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i  badania przy
odbiorze.
4. PN-ISO 13006-2001 Płytki i listwy ceramiczne ścienne
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B-04 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich,  związanych z  remontem zaplecza basenowego (umywalnia i hol  wejściowy) w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST

Niniejsza  specyfikacja  dotyczy robót  malarskich  budowlanych  obejmujących  malowanie  doborowe
(wysoko  jakościowe)  wykonywane  w  warunkach  normąnych,  ręcznie  przy  zastosowaniu
następujących typów farb:
 farby emulsyjnej wodorozcieńczalnej, w której spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych w wodzie

drobnych  cząsteczek  substancji  stałych,  polimerów  lub  kopolimerów  z  dodatkiem  emulgatorów,
środków zmiękczających, stabilizujących itp.

 Farby  silikonowe  wodorozcieńczalne,  których  spoiwem  jest  dyspersja  wodna  żywicy
metylosilikonowej

 Lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno żywicznym,
 Lakiery i emalie nitrocelulozowe,
 Lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe, chemoutwardzalne, poliuretanowe.

Ustaleni a zawarte w niniejszej  ST dotyczą wykonania powłok malarskich i  obejmują wykonanie
malowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych), na której ma być wykonany podkład
lub powłoka malarska.

Podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod powłoką
malarską.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na podkładzie lub bezpośrednio
na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.

Krycie  (zdolność  pokrywania)  powłoki  malarskiej  -  właściwość  powłoki  malarskiej  polegająca  na
całkowitym,  bez prześwitów,  przykryciu podkładu lub podłoża cienka warstwą,  przy czym im
cieńsza warstwa powłoki wystarcza do całkowitego przykrycia podkładu lub podłoża, tym wyższa
zdolność pokrywania powłoki.

Wsiąkliwość - właściwość podkładu lub powłoki malarskiej z farby podkładowej polegająca na wchłanianiu
spoiwa z nałożonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające powłokom
malarskim wymaganą barwę i krycie.

Szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże w
celu wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego.

Fluaty - fluorokrzemiany metali  (np.  cynku,  glinu,  magnezu)  stanowiące  sole  kwasu fluorokrzemowego
(H,SiF,) w postaci kryształów o barwie żółtej tub jasnobrunatnej

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, których spoiwo (mleko
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wapienne lub cementowe, klej zwierzęcy lub roślinny, klej kazeinowy, szkło wodne potasowe) jest
rozpuszczalne w wodzie. Farby te z reguły są w całości przygotowywane na budowie.

Farby emulsyjne wodorozcieńczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała
zawiesina  rozpuszczonych  w  wodzie  drobnych  cząsteczek  substancji  stałych  -  polimerów  i
kopolimerów - z dodatkiem zmiękczacza oraz środków zwilżających i stabilizujących, albo farby
typu o/w („olej w wodzie"), tj. takie, których spoiwem jest  trwała zawiesina wodna ciekłych
substancji  błonotwórczych,  np. pokostu Inianego, lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w
odzie, z dodatkiem tzw. emulgatorów (np.  roztworu mydła do prania, kazeiny,  amoniaku).
Farby te są z reguły przygotowywane fabrycznie i dostarczane na budowę w postaci gotowej
do bezpośredniego użycia albo po rozcieńczeniu wodą do konsystencji roboczej. W wyniku
rozpadu  emulsji  i  odparowania  wody  powłoka  malarska  z  tych  farb  uzyskuje  strukturę
mikroporowatą.

Farby  na  spoiwie  bezwodnym  -  farby,  których  spoiwo  (pokost  lub  polipokost  lniany,  pokost
syntetyczny, olej naturalny lub syntetyczny) jest nierozcieńczalne w wodzie.

Lakiery  na  spoiwie  bezwodnym  -  wyroby  lakierowe  nie  pigmentowe,  dające  powłokę  malarską
przezroczystą,  których  spoiwo  (pokost  lub  polipokost  Iniany,  pokost  syntetyczny,  żywica
naturalna lub syntetyczna, smoła syntetyczna itp.) jest nierozcieńczalne w wodzie.

Emalie  -  lakiery  na  spoiwie  bezwodnym  pigmentowane,  dające  powłokę  malarską  kryjącą
(nieprzezroczystą).

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogólne".

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

1.5.1. Wymagania podstawowe

1.  Podczas  wykonywania  robót  malarskich  obowiązują  wymagania  robót  tynkowych i  niżej
podanych - malarskich. 
2.  Prace  malarskie  na  wysokości  powinny  być  wykonane  z  prawidłowo  wykonanych
rusztowań lub drabin.
3. przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych

(wapno, soda kaustyczna itp.) należy stosować środki ochrony osobistej, tj.:
a) zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem,
b) zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym,
c) używać specjąnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

4.  Przy wykonywaniu  wymalowań  materiałami  zawierającymi  lotne  rozpuszczalniki  lub  rozcieńczalniki
organiczne (np. w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy:

a) stosować odzież ochronną,
b) wykonywać  wewnętrzne  roboty  malarskie  przy  otwartych  oknach  lub  czynnej  wentylacji

mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza,
c) przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia papierosów, używania otwartych pąenisk (pieca,

grzejnika elektrycznego, itp.),  narzędzi i  silników powodujących iskrzenie i  mogących być
źródłem pożaru ,

d) umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania
robót  malarskich  z  zastosowaniem  łatwopąnych  materiałów;  podręczny  sprzęt
przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku
pożaru.

Roboty  malarskie  powinny być  wykonywane  na  podłożach  tynkowych  lub  podłożach  betonowych
odpowiadających wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  malarskich  należy  zakończyć  wszelkie  roboty
przygotowawcze.

2. MATERIAŁY

1. Lakiery powinny być używane w postaci niepigmentowych roztworów żywicznych naturalnych lub
syntetycznych  w  olejach  schnących  lub  w  rozcieńczalnikach,  a  po  rozprowadzeniu  ich  cienką
warstwą powłokową powinny tworzyć Iśniącą lub matową, bezbarwną lekko żółta błonkę.

2. Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wyglądzie
białego  zawiesistego  mleczka  kauczukowego  (lateksu)  stosuje  się  oddzielnie  do  gruntowania
podłoży porowatych albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach.

3.  Spoiwa  silikonowe  wodorozcieńczalne  (dyspersje  wodne  żywicy  metylosilikonowej)  lub
rozpuszczalnikowe o wyglądzie cieczy opalizującej stosuje się oddzielnie do gruntowania podłoży
lub w postaci gotowych, produkowanych fabrycznie farbach.

4. W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki (ciecze upłynniające):
• woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych, powinna odpowiadać normie,
• terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych powinny
odpowiadać wymaganiom norm,
• aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom norm,
• rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej

normy,
•  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać  normom  lub  mieć  cechy
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

5. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny być
przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.

6. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny spełniać wymogi określone w prawie budowlanym.
7. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecane przy malowaniu na zewnątrz:

 Farby  silikonowe  wytwarzane  fabrycznie  na  spoiwie  z  żywicy  metylosilikonowej  można
stosować  na  podłoża  cementowo-wapienne  i  cementowe,  przy  czym  w  przypadku  podłoży
tynkowych  można  je  nakładać  po  4  tygodniach  od  wykonania  tynków.  Mogą  być  używane
następujące rodzaje farb silikonowych:
 - silikonowa rozpuszczalnikowa
 - silikonowa wodorozcieńczalna
 - inne, o ile zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

 Wyroby  olejne  i  syntetyczne  produkowane  fabrycznie  można  stosować  do  malowania
powierzchni  z  drewna,  materiałów drewnopochodnych  oraz  metalowych  (szczególnie  stali  i
żelaza).

 Dopuszcza się inne wyroby malarskie odpowiadające normom lub świadectwom dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

8. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecane do malowana wewnętrznego:
 Farby  emulsyjne  wytwarzane  na  różnych  spoiwach  polimerowych  (lub  kopolimerowych)  można

stosować  na  beton  o  gładkiej  powierzchni,  tynki  zwykłe  i  pocienione  wszystkich  rodzajów
dopuszczonych na powierzchnie wewnątrz budynków.

 Mogą być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych:
 - Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
 - Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
 - Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu,
 - inne dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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 Wyrobu olejne i syntetyczne (farby, emalie, lakiery) można stosować do malowania powierzchni z
drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, z tym że wyroby te powinny
odpowiadać normom. lub świadectwom

 Lakiery  rozpuszczalnikowe,  np.  poliuretanowe  produkowane  fabrycznie,  można  stosować  do
malowania  posadzek  parkietowych,  boazerii  i  innych  elementów  z  drewna  i  materiałów
drewnopochodnych  -  wyłącznie  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  odpowiednimi
świadectwami.  W  przypadku  tego  rodzaju  wyrobów  należy  przestrzegać  zaleceń  zdrowotnych  i
okresów karencyjnych wskazanych przez Państwowy zakład Higieny w odniesieniu do materiałów
odpowiadających normom lub podanych w świadectwach ITB, a odnoszących się do pomieszczeń, w
których wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu robót malarskich powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Użyty  sprzęt  powinien  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany
w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie  robót  w przypadku awarii  sprzętu podstawowego. Inspektor
nadzoru  poleci  usunąć  z  placu  budowy sprzęt  nieodpowiadający  warunkom Kontraktu  i  wymaganiom
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
Wyroby do  robót  malarskich  powinny być  dostarczane  w oryginalnych  opakowaniach  producenta  oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentów.
Na  każdym opakowaniu  powinna  znajdować  się  etykieta  zawierająca  co  najmniej  następujące  dane:  •

nazwę i adres producenta,
• nazwę wyrobu,
• datę produkcji i termin przydatności do użycia (jeśli są określane),
• masę netto (jeśli jest określana),
• podstawowe warunki stosowania,
• numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,
• numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania,
• znak budowlany.

Sposób  oznakowania  wyrobu  znakiem budowlanym powinien  być  zgodny z  rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru
deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału,
jego  objętości,  sposobu  przygotowania  materiału  do  transportu  przez  producenta  (dostawcę)  oraz  od
odległości transportu.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
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1.  Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię  przeznaczona  do
malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie,  jeżeli  jest  wymagana  duża
gładkość powierzchni.  Następnie należy powierzchnię zagruntować.  W robotach olejnych gruntowanie
należy  wykonać  przed  szpachlowaniem.  Podłoża  nienasiąkliwe  (np.  szkło,  żeliwo)  nie  wymagają
gruntowania.

2. powierzchnie gipsowe zaleca się naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem gipsowym na co
najmniej 24 godz. przed malowaniem.

3.  Roboty malarskie  zewnątrz  i  wewnątrz  budynku powinny być  wykonywane  dopiero  po  wyschnięciu
tynków  i  miejsc  naprawionych.  Malowanie  konstrukcji  stalowych  można  wykonać  po  całkowitym  i
ostatecznym  mocowaniu  wszystkich  elementów  konstrukcyjnych  i  osadzeniu  innych  przedmiotów  w
ścianach.

4.  Wilgotność  powierzchni  tynkowych przewidzianych do malowania  farbą  emulsyjną  powinna być  nie
większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności może powodować powstawanie plam, a
nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność
nie większą niż 12%.

5.  Wewnątrz  budynku  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonać  po  zakończeniu  robót
poprzedzających, a w szczególności:

• Całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych  itp.  9bez  założenia  zewnętrznych  przykryw
kontaktów,  wyłączników  lub  opraw),  z  wyjątkiem  przyklejenia  okładzin  (np.  tapet),  założenia
ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy
itp.),.

• Wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
• Ułożeniu podłóg drewnianych (białych).

6.Drugie malowanie można wykonać po:
 Wykonaniu tzw. białego montażu,
 Po  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem posadzek  z  tworzyw  sztucznych)  oraz  przed  ocyklinowaniem

posadzek deszczułkowych i mozaikowych.

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
• Powierzchnia  tynków pod względem dokładności  powinna  odpowiadać  wymaganiom podanym w

Specyfikacjach Technicznych,
• Wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  przed  przystąpieniem  do

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku;
• Przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od  zanieczyszczeń

mechanicznych (kurz,  sadze,  tłuszcze itp.)  i  chemicznych (wykwity z podłoża.  Rdza od zbrojenia
podtynkowego  itp.)  oraz  osypujących  się  ziaren  piasku,  a  w  przypadku  tynków  uprzednio
malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,

• Nie  zaleca  się  malowania  tynków uprzednio  malowanych innymi  farbami  bez usunięcia  (zmycia)
poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych; po oczyszczeniu tynk nie
powinien być rozmiękczony.

8. Drewno powinno być niezmurszałe, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków. Na powierzchni
drewna  niestruganego  dopuszcza  się  drobne  nierówności  lub  uszkodzenia  mechaniczne,  lecz  bez
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zadziorów,  zaś  powierzchnia  drewna  struganego  powinna  być  gładka,  a  uszkodzenia  powinny  być
naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub emulsyjną, lub inną dopuszczoną do stosowania, sęki zaleca
się  pokryć  roztworem  spirytusowym  szelaku.  Elementy  do  malowania  powinny  być  dopasowane  i
umocowane  w konstrukcji  -  z  okuciami  wpuszczonymi  nie  głębiej  niż na 1 mm poniżej  powierzchni
malowanej, wystającymi nie więcej niż na 0,5 mm nad nią. Wkręty i gwoździe nie powinny wystawać
poza powierzchnie licową, a ich główki powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną, politurą albo
roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i oczyszczona z
plam, tłuszczu, żywicy lub innych zanieczyszczeń. Dotyczy to również płyt pilśniowych porowatych lub
tektury.

9. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do
czystej  lśniącej  powierzchni).  Elementy  metalowe  powinny  być  również  oczyszczone  z  pozostałości
zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki
pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ściany -
pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).

10. Plamy i zacieki niedające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny
być  dokładnie  odizolowane  przez  powleczenie  roztworem  szkła  wodnego,  roztworem  szelaku,
szybkoschnącym lakierem itp. Szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farby olejnej,
emulsyjnej lub lakierowej.

11. Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
• rodzaju podłoża (beton, tynk, płyty pilśniowe itp.),
• rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.),
• miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub narażone na

zawilgocenie). 
Dobór właściwego podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z
ustaleniami  podanymi  w  normach  lub  świadectwach  dopuszczenia  nowych  wyrobów  marskich  do
stosowania w budownictwie.

12. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby
w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi
farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. 

Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:
• Przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C,
• Przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
• Przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również
przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi..

13.  Roboty malarskie  na  zewnątrz  budynków nie  powinny być  wykonywane  w okresie  zimowym,  a  w
okresie  letnim podczas  opadów atmosferycznych,  podczas  intensywnego nasłonecznienia  malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych
w dniach deszczowych.

5.2. Gruntowanie
1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  zaleca  się

gruntowanie preparatem „Uni Grunt".
2.  Przy  malowaniu  farbami  silikonowymi  podłoże  należy  zagruntować  środkiem  przewidzianym  w

wytycznych stosowania farby.
3.  Przy malowaniu  wyrobami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy gruntować  rozcieńczonym
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pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

5.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych farbami silikonowymi
1.Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie.
2.  Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń,  smug,  plam,  prześwitów  i  śladów  pędzla.  Nie

dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża.
3. Barwa powłok powinna być jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza się lokalnie połysk w

chwili ich wykonywania.

5.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi
1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem

spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, także na remulgację. Powinny one dawać
aksamitno-matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni  (z  wyjątkiem  powłoki  na  lateksie
butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk.

2. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów
pędzla.  Nie  dopuszcza  się  obecności  spękań,  łuszczenia  się  i  odstawania  powłoki  od  podłoża  oraz
widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
pokrywanego  podłoża.  Powłoka  nie  powinna  ścierać  się  przy  pocieraniu  tkaniną  oraz  wykazywać
rozcierających się grudek pigmentu i wypełniaczy.

3.  Wykonane powłoki  nie powinny wydzielać przykrego zapachu i  zawierać substancji  szkodliwych dla
zdrowia.

4. Barwy powłok powinny być jednolite i  równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne ze wzorcem
uzgodnionym w nadzorze autorskim.
W  przypadku  powłok  wykonywanych  na  sztablaturze,  tynku  szpachlowym,  drewnie  struganym  i  na
płytach  pilśniowych  dopuszcza  się  kilkumilimetrowe  skupiska  farby o  nieco  innym odcieniu,  jednak
jednolite  i  równomierne  na  całej  powierzchni,  tak  aby  z  odległości  0,5  m  przy  oględzinach  okiem
nieuzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw
powłok  mogą  wykazywać  odchylenia  do  2  mm  na  1  m  oraz  do  30mm  na  całej  długości  linii
rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.

5.5. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi
1. Powłoki z farb olejnych i  syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodna ze

wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża  lub
podkładu;  powłoka  powinna  bez  prześwitów pokrywać  podłoże  lub  podkład,  które  nie  powinny być
dostrzegane  okiem  nieuzbrojonym.  Dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  prześwity  wyłącznie  przy
powłokach jednowarstwowych.

2. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) powinny być
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne
miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa
powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
następne  z  farb  nawierzchniowych.  Przy  dwukrotnym  i  trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą
rdzochronną  należy  stosować  farby  różniące  się  miedzy  sobą  odcieniem  lub  intensywnością  barwy.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla
powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę
badania twardości powłoki.

4. Powłoki z lakierów olejnych powinny być błyszczące, lecz niekryjące, i nie powinny zmieniać w sposób
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widoczny okiem nieuzbrojonym barwy podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. Dopuszcza się jedynie
nieznaczną zmianę odcienia.

5.6. Malowanie lakierami poliuretanowymi
1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać

śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam.
2. Powłoki powinny wytrzymywać próby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie wodą z mydłem, na

przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i trwałość powłoki oraz ścieralność.
3.  Powłoki  powinny mieć połysk lakierowy,  być błyszczące, lecz niekryjące i  nie powinny wpływać na

zasadniczą zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem.  Dopuszcza się  również powłoki  z lakierów
poliuretanowych matowe, o ile są dopuszczone odpowiednim świadectwem lub normą.

5.7. Warunki wykonywania w okresie obniżonej temperatury
1. Roboty malarskie farbami wodnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona

jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi są niewskazane).
Farby emulsyjne  należy  przechowywać w temperaturze  nie  niższej  niż +5°C.  Temperatura farb
wodnych w chwili ich użycia do malowania nie powinna być niższa niż +8°C, a farb do gruntowania
- nie niższa niż +15°C. W pomieszczeniach, w których wykonano wymalowania farbami wodnymi
lub wodorozcieńczalnymi,  należy utrzymywać temperaturę +15°C aż do całkowitego wyschnięcia
powłok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia powłoki na całej wymalowanej powierzchni.

2.Malowanie farbami  emulsyjnymi  i  silikonowymi wodorozcieńczalnymi należy  wykonać w  takich
samych warunkach, jak farbami wodnymi.

3. Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min przystąpić do malowania.

4.Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-żywicznymi lub syntetycznymi należy:
• farby te przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5°C,
• doprowadzić temperaturę farby do +15°C w chwili nakładania jej na podłoże (np. przez wstawienie do

gorącej wody w garnku),
• utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę niezbędną do prawidłowego schnięcia powłok olejnych lub

syntetycznych, tj. powyżej +10°C.

2.Roboty  malarskie  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powinny  być  wykonywane  w  pomieszczeniach
zamkniętych przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze niższej niż +5°C pomieszczenia
należy  ogrzewać  do  temperatury  18°C.  Różnica  temperatur  na  powierzchni  ścian  i  powietrza  w
pomieszczeniu nie powinna być większa niż +5°C, aby nie występowało skraplanie się pary wodnej na
ścianach.  Malowanie  farbami  olejnymi  lub  żywicznymi  (syntetycznymi)  drewna  lub  materiałów
drewnopochodnych  może  być  wykonane  również  przy  temperaturach  ujemnych  nieprzekraczających
jednak -3°C, z tym że:
• farby w chwili nakładania na podłoże będą mieć temperaturę około 15°C,
• powierzchnia podłoża nie będzie oblodzona i będzie mieć wilgotność nie wyższą niż 4%
• malowanie będzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Dopuszczalne wady robót malarskich

1.  W  robotach  malarskich  elewacyjnych  wykonywanych  farbami  rozpuszczalnikowymi  silikonowymi
dopuszcza się różnice w połysku wykonywanych powłok w czasie odbioru tych robót, które wynikają z
niejednakowej  wsiąkliwości  w podłoże środka gruntującego i  farby (w trakcie eksploatacji  budynków
różnice w połysku powłoki silikonowej zanikają).
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2. Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno-żywicznych itp. Jednowarstwowych dopuszcza się
nieznaczne miejscowe prześwity i  zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy wykonywaniu powłok z
lakierów olejnych itp. Wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku lub odcienia.

6.2. Kontrola międzyfazowa

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 
• sprawdzenia jakości materiałów malarskich,
• sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
• sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków.
• sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,
• sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami. W razie braku
norm kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych
materiałów,  a  w przypadku  ich  braku  -  w instrukcji  producentów uzgodnionych  z  właściwą  jednostką
naukowo-badawczą.  Badania  jakości  materiałów i  podłoży powinno  być  potwierdzone  protokołami  lub
wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
1.Terminy wykonania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,
• badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich

wykonania,
• badanie  wszystkich  podłoży  należy  przeprowadzić  dopiero  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich,
• badanie  stopnia  skarbonizowania  podłoża  należy wykonać  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do

robót malarskich,
• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem,
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia.

2.Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5°C  i  przy
wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

3. Badanie podłoży powinno obejmować:

 sprawdzenie  stopnia  skarbonizowania  tynku  wapiennego,  cementowo-wapiennego  lub
cementowego należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm
i  zwilżenie  zeskrobanego  miejsca  roztworem  alkoholowym  fenoloftaleiny  1%.  Tynk  jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwia się na
bladoróżowo,  natomiast  intensywne  zabarwienie  różowe  świadczy  o  niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

 sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, żeliwa, betonu itp. należy wykonać przez
polanie  badanej  powierzchni  wodą;  próba  daje  wynik  dodatni,  jeśli  woda  spływając  nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4. Badanie materiałów:
 sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

zaświadczeń o jakości  materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli,
stwierdzających zgodność prznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie,
 materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednimi  dokumentami,  powinny być

zbadaneprzed uzyciem. 

5. Badanie warstw gruntujących obejmuje:
 sprawdzenie  utrwalenia  zagruntowanych  powierzchni  tynków  -  przez  kilkakrotne  potarcie

dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,
 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody;

gdy wymagana  jest  mała  nasiąkliwość,  ciemniejsza  plama  na  zwilżonym miejscu  powinna
wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach,

 sprawdzenie  wsiąkliwości  przez  jednokrotne  pomalowanie  powierzchni  o  wielkości  około
0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej
warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki,

 przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm
ciężarkiem  o  masie  5  kg  na  przeciąg  kilkunastu  sekund;  powierzchnię  należy  uznać  za
wyschniętą,  jeżeli  po  odjęciu  tamponu  włókienka  waty  nie  przylgnęły  do  powierzchni
podkładu,

 sprawdzenie  przyczepności  podkładu  z  farb  rdzochronnych  należy  wykonać  zgodnie  z
wymagniami  normy.  W  przypadku  elementów  drobnowymiarowych  badanie  przyczepności
można wykonać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o
masie  150  g.  Podkład  ma  dostateczną  przyczepność,  jeżli  po  wykonaniu  próby nie  będzie
odpadał pomimo ewentualnych spękań.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość  robót  malarskich  określa  się  w  m2.  Obmiar  robót  nie  powinien  obejmować  elementów
niewykazanych  w  Dokumentacji  Projektowej,  za  wyjątkiem  zaakceptowanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Kryteria jakości i odbiór końcowy robót malarskich
1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania

w następujących terminach: 
a. powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach ,
b. powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach
2. Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po

zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych  spoiwach),  i  po  założeniu  urządzeń  sanitarnych  i  elektrycznych,  lecz  przed
cyklinowaniem posadzek parkietowych.

3. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i
przy  wilgotności  względnej  powietrza  poniżej  65%,  a  w  przypadku  robót  malarskich
zewnętrznych podczas pogody bezdeszczowej.

4. Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.
5. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na:  stwierdzeniu

równomiernego  -rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,
widocznych  okiem nieuzbrojonym śladów pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym odbieraną
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powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
6. Sprawdzenie  zgodności  barwy  powłok  ze  wzorcem  polega  na  porównaniu,  w  świetle

rozproszonym,  barwy wyschniętej  powłoki  malarskiej  z  barwą  wzorca,  który  w  przypadku
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.

7. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki  w świetle rozproszonym. Rodzaj
połysku powinien być określany:

a. przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. niedający połysku w świetle odbitym,
b. przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego

jaja,
c. przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk,
d. przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy odpowiadający

połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej.
8. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej

powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego  koloru  (tj.  ciemną  w
przypadku powłok białych  i  białą  w przypadku powłok kolorowych).  Powłoka  jest  odporna  na
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.

9. Sprawdzeni  odporności  na  ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać  zgodnie  z wymogami
normy.

10. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez zarysowanie
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu
próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy
przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy.

11. Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą.
12. Sprawdzenie  grubości  powłok  na  elementach  stalowych  należy  przeprowadzić  przyrządami

elektromagnetycznymi według normy. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać
zgodnie z normami lub świadectwami.

13. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie.
14. 13.  Sprawdzenie  twardości  powłok  metoda  uproszczoną  polega  na  lekkim  przesunięciu  po

powierzchni  badanej  powłoki  osełki  z  drobnoziarnistego  miękkiego  piaskowca
szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie występują na niej
rysy widoczne nieuzbrojonym okiem z odległości  0,5 m. Badanie  według metody ścisłej  należy
wykonać zgodnie z ustaleniami normy.

15. Sprawdzenie  przyczepności  powłok może być wykonane różnymi metodami zależnie  od rodzaju
podłoża, a mianowicie: 

a. badanie  przyczepności  powłoki  do  tynku  lub  do  betonu  bez  podkładu  wyrównawczego  należy
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu
ok. 20 mm) powłoki od podłoża,

b. badanie  przyczepności  powłok malarskich  do  podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić
przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie
przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej
albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać: powłoka ma
dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,

c. badanie przyczepności powłoki marskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt ż drewna struganego lub
materiałów  drewnopochodnych  oraz  ze  szkła  należy  wykonywać  według  normy  na  stalowych
płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok.
40 mm 2 należy wykonać ostrym nożem, trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
równoległych  rys  w odstępach  co  1  -  1,5  mm,  tak  aby powłoka  była  przecięta  aż  do  podłoża;
następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90° poprzednich; rysy nie powinny
mieć  szarpanych  brzegów.  Przy  dobrej  przyczepności  powłoki  otrzymane  w  ten  sposób
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równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciu palcem lub
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na 3 płytkach kontrolnych; powłoka
ma dobrą przyczepność, gdy na dwóch z 3 badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kwadracik
(całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem,

d. badanie według metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy.
16. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powłoki przez kilkakrotne

potarcie  mokrą  miękką szczotką ze  szczeciny lub  szmatką.  Powłoka jest  odporna  na  zmywanie
wodą,  jeśli  na  szczotce lub  szmatce nie  pozostają  ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej
powierzchni  powłoki  nie  występują  na niej  smugi,  plamy albo zmiany w barwie lub połysku w
stosunku do powierzchni niepoddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej.

17. Sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  wodą  z  mydłem należy wykonać  przez kilkakrotne  silne
potarcie  powłoki  mokrą  namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny  (co  najmniej  5-krotnie),  a
następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą  miękkiego pędzla.  Powłoka  Jest  odporna  na
zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po
wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych
dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.

18. Sprawdzenie  odporności  powłok  lakierowych  na  działanie  wody  należy  wykonać  zgodnie  z
wymogami normy.

19. Sprawdzenie  wsiąkliwości  powłoki  z  farby  podkładowej  należy  wykonać  poprzez  jednokrotne
pomalowanie  farbą  podkładową  powierzchni  o  wielkości  około  0.10  m`.  Po  wyschnięciu  farby
podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeśli
po 24 godz. Powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.

20. Sprawdzenie  nasiąkliwości  powłoki  malarskiej  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  farb
emulsyjnych  i  silikonowych  oraz  rozpuszczalnikowych  farb  silikonowych  należy przeprowadzić
zgodnie z normami lub świadectwami.

8.2. Ocena jakości malowania
1. Jeżeli  badania  przewidziane w p.  8.1.  dadzą wynik dodatni,  to  roboty malarskie  należy uznać za

prawidłowo wykonane.
2. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub

tylko  zakwestionowaną  ich  część  uznać  za  nieodpowiadające  wymaganiom.  W  tym  przypadku
komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy:

a. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok
i powtórne prawidłowe ich wykonanie,

b. poprawić wykonane nieprawidłowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

3. W  przypadku  występowania  typowych  usterek  malowania  zaleca  się  ich  usuniecie  w  sposób
następujący:

c. prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
d. ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską,
e. plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy

zlikwidować przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej
samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby,

f. matowe  plamy na  powierzchni  powłoki  należy zlikwidować  przez  powtórne  naniesienie  powłoki
malarskiej,

g. odspojenie  się,  łuszczenie,  spękanie,  zmiana  barwy  powłoki  lub  sfałdowanie  powłoki  -  należy
oczyścić  powierzchnię  z  nałożonej  farby,  ponownie  starannie  przygotować  powierzchnię  pod
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malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru roboty malarskie będą opłacone według cen jednostkowych
określonych dla poszczególnych rodzajów robót.
Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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B-05 POSADZKI (CPV 45432100-5)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek
zzwiązanych z  remontem zaplecza basenowego (umywalnia i hol wejściowy) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w
Starogardzie Gdańskim

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.15.01. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.15.02. Posadzki właściwe.
B.15.02.01 Posadzka  jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych  terakotowych

z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i
ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i umyciem
powierzchni.

B15.02.02 Cokoliki  z  płytek  ceramicznych  podłogowych  terakotowych  luzem  o  wymiarach
15×15 cm,  ułożonych  na  zaprawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i
ułożeniem na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,  oczyszczeniem i  umyciem
powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 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.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
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2.8. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Projektuje się płytki podłogowe matowe z reliefem, o następujących parametrach:
b) rozmiar max 20/20cm,
c) nasiąkliwość max. 3%,
d) ścieralność w klasie IV lub PEI 4,
e) antypoślizgowość min. R10/B
f)odporne na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki dezynfekujące,g)
h) stosowanie fugi odpornej na działanie soli stosowanych w basenach oraz środki 

dezynfekujące,i)
j) przed ułożeniem terakoty, posadzkę należy zabezpieczyć hydroizolacją w płynnej masie, 

narożniki należy zabezpieczyć taśmą w celu uszczelnienia – zgodnie z zaleceniem 
producenta,

k) glazurę należy układać za pomocą 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna:  1,0 mm
Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawę klejową wysokoelastyczną.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

a) Pakowanie
 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
 Na  opakowaniu  umieszcza  się  nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

b) Transport
a. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
b. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
c. Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
c) Składowanie

a. Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych.
Płytki ceramiczne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejowej ściśle według wskazań
producenta.  Do spoinowania  należy użyć  specjalistycznych zapraw przeznaczonych do  tego celu –
stosować także według wskazań producenta.
Układanie  posadzek  z  płytek  ceramicznych  należy  zacząć  wykonywać  po  zakończeniu  robót
budowlanych stanu surowego i robót instalacyjnych (z próbami ciśnieniowymi), wtedy należy również
zapewnić temperaturę nie mniejszą niż 50C.
W  miejscu  przebiegu  dylatacji  w  budynku  posadzkę  należy  również  zdylatować  stosując
wykończeniowe listwy dylatacyjne.  Dopuszcza się prześwity posadzki  od płaszczyzny poziomej nie
większe niż 5 mm na długości i szerokości posadzki.

6.   KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o

jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez

ocenę wzrokową,
 sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na  podstawie

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
3. PN-EN 13810-1:2004  Płyty drewnopochodne – posadzki pływające – część 1: wymagania użytkowe i 

techniczne
4. PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonani
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	d) posegregowanie śmieci i gruzu i materiałów rozbiórkowych,
	e) wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji.

