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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: 
Remontem sanitariatów w Przedszkolu  Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka  I  3. 
Wymagania ogólne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotyczą wszystkich specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem kontraktowym obowiązującym 
przy realizacji robót wymienionych wp.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują:
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B. 00.00.00   CPV-45000000-7 Wymagania ogólne 
1.        WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące: 
Remontu sanitariatów w  Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu  Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3  i obejmują: 

- roboty rozbiórkowe, 
- roboty murowe,  
- wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- roboty malarskie, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych oraz 
odpowiednio utwardzony. 
1.4.2. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 
1.4.3. Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem   budowlanym   
zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   zgodnie   z   jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne,  w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
1.4.6. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.7. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywania robót innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.8. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym,  dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 Dziennik budowy - oznacza dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących podczas 
prowadzenia robót. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami i 
innymi związanymi danymi. 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osiach ulicy. 
 Projektant - uprawniona osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
 Zbrojenie niesprężyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 
 Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 4 

 Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
 Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
 Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 
ciepła z budynku 
14.24. Izolacja akustyczna warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu 
1.4.25. Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych 
1.4.26. Inżynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru Robót. 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie 
organy: 
-rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie. 
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i 
technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. 
1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 
2) lokalizację baz, magazynów i składowisk 
3) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 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 zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe 
dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
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0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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 instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo lub 
gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 
2.        MATERIAŁY 
2.1      Źródła uzyskania materiałów 
Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi 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 Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, 
piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na 
zakończenie robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia 
właściwości materiałów które są używane. 
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, 
w którym stosowane są nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o takim zamiarze dla uzyskania akceptacji. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera 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 musi zapewniać, że 
roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi 
publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
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 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1       System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz 
montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inżyniera, System Zapewnienia Jakości 
szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie 
prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez 
Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: Część główną opisującą: 
- organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
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- metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi, 
- system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 
sprzętu. 
Część szczegółową opisującą: 
- właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność zgodnie z 
przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
- parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania, 
- urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 
- różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas 
dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy, 
- metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i 
testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. 
Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem oraz 
przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inżyniera błędy te mogą wpływać na 
prawidłowość testów, może on odmówić użycia w robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, 
kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminach 
określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez 
Inżyniera. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które 
posiadają: 
A) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
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B) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
C) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych 
materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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, w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach. 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 
- 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 z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w 
żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 
(2) Raporty dzienne 
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, 
materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. 
(3) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje 
do rejestru obmiarów. 
(4) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem i 
Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 
f) korespondencję na budowie. 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.        OBMIAR ROBÓT 
7.1       Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż Unii osiowej, 
jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
a) przejęcie Robót i Odcinków, 
b) przejęcie części Robót, 
c) świadectwo Wykonania. 
8.1.     Przejęcie Robót i Odcinków 
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione Wykonawca będzie 
mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera nie wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy 
roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to 
Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 
Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 
podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 
8.1.1.  Dokumenty do Przejęcia Robót 
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
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załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci energetyczne, 
gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru tymczasowego robót. 
Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Przejęcie części robót 
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek części 
robót stałych. 
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione 
będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. 
Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą 
upływu odnośnego okresu zgłaszania wad. 
8.3. Świadectwo wykonania 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad, lub 
później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich 
prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. Będzie się 
uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1       Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez 
Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
-koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 
drogi dostawy na miejsce budowy 
-koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
-koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia 
zawierającego  dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) -Ustawa z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami)

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 11 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe CPV-45111100-9 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu  Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja   techniczna   (ST)    stanowi    obowiązującą   dokument    przetargowy    i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 
wskazanych w dokumentacji projektowej, opisanych w pkt. 5.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 
Do wykonania robót należy stosować sprawny sprzęt, z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 
odległości i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Czynności wstępne 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- rozebranie fragmentów ścian i filarów, komina. 
- wykucie zbędnych elementów ze ścian i podłóg, 
-  rozbiórka ścianek działowych 
- wykucie i poszerzenie otworów, 
- wykucie bruzd 
- skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
- zerwanie okładzin i wykładzin 
- rozebranie posadzek betonowych, cementowych, z płytek terakotowych, lastryka 
Materiał z rozbiórki należy przewieźć do utylizacji na gruz według wskazań Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku, przetransportowania 
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zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest mb (metr bieżący), m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr sześcienny) rozbieranego elementu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiału z rozbiórki, sortowanie i 
pryzmowanie odzyskanych materiałów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.02.00.00    KONSTRUKCJE MUROWE  CPV-45262500-6    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót murowych 
wykonywanych podczas realizacji prac związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu  Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: 
- ścian działowych grubości 6,0 cm i 12 cm z cegły pełnej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z „Wymagania 
Ogólne". 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Cegła pełna 
Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną, klasy 15 MPa. 
2.2.2. Zaprawa murarska 
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej dla ścian nośnych i fundamentowych - marki 5 MPa, dla 
ścianek działowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Do osadzania nadproży w istniejących ścianach stosować zaprawę cementową, zgodną z normą PN-B-14504 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, 
- sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża żelbetowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 
do przygotowania zapraw chronić przed wilgocią. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne". 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Murowanie ścian 
Ściany murować zgodnie z Dokumentacją Projektową umieszczając w określonych miejscach nadproża i podciągi 
stalowe. Ściany winny odpowiadać wymogom normy PN-B-10020. Należy je wykonywać z zachowaniem prawidłowości 
wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. Ściany nowe winny być łączone z istniejącymi na wykuwane strzępią lub 
łączniki metalowe wg Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2. Wykonanie przewodów wentylacyjnych 
Przewody wentylacji grawitacyjnej należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne". 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektowa i 
wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu Technologicznego oraz sprawdzenie 
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zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
metr kwadratowy [m2] dla nowych ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów, 
metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych. 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
9.2.1. w przypadku ścian: 
- dostawę materiałów, 
- wytyczenie ścian, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- osadzenie nadproży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
9.2.2. w przypadku przewodów wentylacyjnych: 
- dostawę materiałów, 
- wytyczenie przewodów, 
- udrożnienia przewodów, 
- obudowania przewodów wentylacyjnych, 
- przykrycie przewodów czapami, 
- osadzenie rewizji, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła. 
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement murarski 15. 
PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25. 
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30003 Cenient murarski 15. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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B.03. Roboty betonowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
elementów żelbetowych i betonowych, podczas realizacji prac związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu  Nr 47 w Lublinie przy ul.  Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i betonowych 
jak: fundamenty, trzpienie, nadprożowieńce, wieńce, nadproża, gzymsy, podkłady i podłoża, schody, płyty itp. Zakres 
robót objętych przez Specyfikację: -przygotowanie mieszanki betonowej -montaż deskowań -betonowanie i zagęszczanie 
-pielęgnacja betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu  
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera 
2. MATERIAŁY 
2.1       Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN- 75/D-96000. 
2.2.      Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
• wysoką wytrzymałość, 
• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego 
środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej 
odporności na wpływy chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement marki B45. Wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
• zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać 
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w 
palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, 
nawet bez oczekiwaniana zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i 
przekazywać Inżynierowi, kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia 
jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola cementu winna obejmować: 
• oznaczenie czasu wiązania, 
• oznaczenie zmiany objętości, 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 2.3.       
Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712/Al:1997 (wymagania dla kruszyw do betonów 
klasy powyżej B25).  
2.4.      Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie 
wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do 
założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.  
2.5.      Dodatki i domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy 
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Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej 
urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. Rodzaj domieszki należy uzgodnić z 
Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna 
aprobata techniczna IBDiM Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu 
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy 
założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania 
plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na 
korozję siarczanową. 
2.5.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność, 
jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
3.         SPRZĘT 
3.1. Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią 
3.2. Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera. Instalacje 
te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i 
dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie 
produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 
pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4. TRANSPORT 
4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w 
celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien 
być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą 
specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, przy przestrzeganiu przepisów bhp. 
5.1.       Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu 
deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu 
konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki: 
• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie(np. SEPARBET, SEPAROL), który powoduje ułatwienie przy 
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych 
• przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania 
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oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5st.C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera, 
• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, 
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o 
średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 
przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania 
wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sek., 
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a 
mocowanie powinno być trwałe i sztywne. Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, 
wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby 
zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier 
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały 
funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, 
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych 
wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze 
środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania 
powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i 
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 
poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem 
uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
5.5.      Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze 
otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: zapobiega 
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zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność na działanie soli 
odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. 
Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 
5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty 
wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień 
w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów 
obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
5.7. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane lcm otulenia zbrojenia betonu 
a długości rys nie przekraczają: 
• podwójnej szerokości belek i 1 .Om dla rys podłużnych, 
• połowy szerokości belki i 1 .Om dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż lcm, a 
powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.00.00.00. 
6.4.   BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
6.4.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi 
normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji 
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
 Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
- wielkości podniesienia wykonawczego, 
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w 
konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z 
Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z 
Rysunkami w zakresie: 
• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do 
dojazdów, 
• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w 
czasie budowy. 
6.4.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu 
dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Obmiar robót betonowych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
- próby przygotowawcze 
- projektowanie mieszanki betonowej 
- przygotowanie mieszanki betonowej 
- transport mieszanki betonowej 
- deskowanie, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.    Normy dotyczące deskowań 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym. 
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M-82503         Wkręty do drewna ze łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505        Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
BN-87/5028-12         Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym  
10.2. Normy dotyczące betonu 
PN-EN 196-1:1996    Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996   Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997   Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997   Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbę cementu. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Części: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714.01     Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714.12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714.13    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-EN 933-1:2000   Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2001    Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Części: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-B-06714-34/A1:1997      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
PN-78/B-06714.40    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-87/B-06714.43    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 932-1:1999   Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. BEZ ZMIAN 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/673 8-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu.  
10.3.  Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-91/S-l 0042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
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badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
10.4.    Inne dokumenty 
[1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987. 
[2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". 
IBDiM Warszawa 1984. 
[3] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność 
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
[4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. 
IBDiM Warszawa 1986. 
[5] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B- 3A - domieszka 
napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985. 
[6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 
[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982. 
[8] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe 
dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 
[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski 
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom I. 
Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
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B. 11.10.00   CPV- 45411000 WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
wewnętrznych i zewnętrznych przy wykonaniu robót związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 
- Tynki wewnętrzne kat. III i uzupełnienie tynków wew. kat. III 
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100p. 
3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kru-szywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku  należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany  1,  do warstw 
wierzchnich - średnioziamisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawybudowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 
;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaciciasta 
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wapiennego otrzymanego z wapna  niegaszonego,  które  powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną   masę,   bez   
grudek   niegaszonego   wapna   i   zanieczyszczeń   obcych.   Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3.    SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
4.    TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
- Zaleca się  chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je 
lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1. 
 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.    Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodpomości tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość   tynków   w   m2   określa   się   na   podstawie   projektu   z   uwzględnieniem   zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór   podłoża   należy   przeprowadzić   bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do   robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w  ST   Kod   CPV   45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", 
wydanie ITB - 2003 rok. 
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B. 11.10.00   CPV-  45320000 Roboty izolacyjne            

 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
Mineralna, elastyczna izolacja wewnątrz pomieszczeń pod niewielkie obciążenie wodą AQUAFIN®-2K 
wraz z taśmami z serii ASO-Dichtband-2000 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłoki z dwuskładnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowanej polimerami zaprawy AQUAFIN-2K podczas 
robót związanych z  

Remontem sanitariatów w  Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 

 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  

 wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności właściwości 
materiałów,  

 wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do 
dokumentacji projektowej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub 
części jest wykonanie izolacji z dwuskładnikowj zaprawy AQUAFIN-2K. Oznacza to, że osoba sporządzająca 
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, 
skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie:  

izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych  z mineralnej elastycznej zaprawy uszczelniającej typu 
płynna folia, na przykładzie technologii AQUAFIN-2K.  

Izolacja ta stanowi ostateczną warstwę wykończeniową lub może być podłożem pod wyłożenia ceramiczne, tynki, 
wylewki cementowe.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  i oznaczają: 

 roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych  zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

 wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

 procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 
niezbędne do jego wykonania, 

 podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja, 

 warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża,  

 warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża,  

 szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoża 
betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 
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 szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, w celu 
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń 
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w 
posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie 
przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 

 taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża przedzielonego 
szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w narożach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach 
narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych kształtek.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. AQUAFIN-2K  

AQUAFIN-2K to dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  

Dane techniczne: 
Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B 

 piasek kwarcowy, cement modyfikowany 
dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych 

Opakowanie worki 25 kg 
worki 6 kg 

pojemnik 8.33 kg 
pojemnik 2 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 oC do + 30oC 

Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

Zużycie wilgoć gruntowa / woda opadowa nie 
zalegająca 

min. 
3,5kg/m2 ok. 2 mm 

 woda opadowa zalegająca / woda 
ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 1,3 MPa 
Odporność na działanie wody o podwyższonej 
temperaturze (+60oC) określona zmianą 
przyczepności do betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach 
zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu 

brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, określona 
wodoszczelnością powłoki w MPa, po działaniu 
obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
 
 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką 
wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-
2000) 

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 
294, p III 

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu  ≥ 0,7 MPa 

Wydłużenie względne przy zerwaniu  ≥ 0,25 % 

Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH W/394/91/94 i Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3187/2004. 

Zastosowanie: 

 do uszczelniania zewnętrznych części budynków i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko 
wodzie gruntowej i wodzie naporowej,  
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 do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 

 do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu wannowego), 

 do wykonywania uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, ścieków i nieczystości, budowli 
hydrotechnicznych, kanałów; 

 do wykonywania uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o 
umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kąpielowych, 

 jako klej do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S oraz kształtek ASO-Dichtband-
2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-Wand, ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtband-2000-T-Stück, 
ASO-Dichtband-2000-Sanitär. 

2.2. ASO-Unigrund-K 

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic akrylowych. 
Polepsza przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z 
podłożem, zwiększa wytrzymałość podłoża. ASO-Unigrund-K należy rozcieńczać woda w stosunku 1:4. 

Dane techniczne: 
Baza: modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych 

Temp. obróbki + 5 oC do + 30oC 

Gęstość 1,0 g/cm3 

Opakowanie: pojemniki 20, 5 i 1 dm3 

Magazynowanie chronić przed mrozem: 
ASO-Unigrund-K - 24 miesiące 

Zużycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną PZH HK/B/1379/01/99. 

Zastosowanie 

ASO-Unigrund-K służy do gruntowania zapylonych i/lub chłonnych podłoży poziomych i pionowych (betonowych, 
cementowych, anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków itp) pod powłokę izolacyjną z AQUAFIN-2K. 
Może być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

2.3. ASOPLAST-MZ 

ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoży. 
Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset. 

Dane techniczne: 
Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor: biały 

Zużycie 2,3-3,0kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych pojemnikach 

 Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 1/B-1412/93. 

Zastosowanie: 

ASOPLAST-MZ rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę zarobową dolać do mieszaniny 
cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymieszać do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak 
przygotowaną zaprawę stosować do wykonywania faset, wyrównywania powierzchni pionowych i poziomych, na 
których będzie wykonywana później warstwa izolacyjna.  

2.4. ASO-Dichtband-2000 

ASO-Dichtband-2000 - elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca  stosowana w celu uciąglenie izolacji 
w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narożach.  

Dane techniczne: 
Grubość (część środkowa taśmy)  0,37 mm +/-10%  

Szerokość  120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  165,00 g/m2 +/-10% 
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Wytrzymałość na rozciąganie cz. centralnej, MPa 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
≥ 4,0 
≥ 4,0 

Wydłużenie  cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile rozciągającej, % 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 20 
≥ 20 

Wodoszczelność - brak przecieku  przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-6614/2005 i Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0367/01/00. 

Stosowana w pomieszczeniach mokrych typu łazienki, kabiny prysznicowe do uszczelnień dylatacji oraz 
narożników w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

2.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken 

ASO-Dichtband-2000-Ecken - narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny z elastycznej, paroprzepuszczalnej taśmy 
uszczelniającej o podwyższonej wytrzymałości, stosowany do uszczelniania naroży wewnętrznych i zewnętrznych. 

Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000. 

Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

2.6. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung 

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung – gotowy element z elastycznej, paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej o 
podwyższonej wytrzymałości, do wykonywania uszczelnień szczelin dylatacyjnych przecinających się pod kątem 
prostym.  

Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000. 

Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K 

2.7. ASO-Dichtband-2000-T-Stück 

ASO-Dichtband-2000-T-Stück - łącznik w kształcie litery T dla taśmy ASO-Dichtband-2000.Pozwala na uciąglenie 
izolacji w miejscu łączenia się dwóch szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym.  

Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000. 

Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

2.8. ASO-Vorfüllmateriall – sznur polipropylenowy 

Sznur do wstępnego wypełniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zużycie materiału uszczelniającego i umożliwia 
wypełnienie szczelin dylatacyjnych.  
Średnice: 6mm Wielkość opakowania: 000 mb 
 10mm  350 mb 

 15mm  1000 mb 

 20mm  600 mb 

 30mm  250 mb 

 40mm  2 mb 

 50mm  2 mb 

 60mm  2 mb 

2.9. Woda 

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
− do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
− do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
− do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
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− do cięcia taśmy - nożyczki. 

4. Transport 

4.1. Materiały 

Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je 
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. 

4.2. Kruszywa 

Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.3. Woda 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 

5.1. AQUAFIN-2K 

5.1.1. Przygotowanie podłoża: 
− Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji zmniejszających 

przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
− Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na równo z 

licem cegieł. 
− Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić 

zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. 
− W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z 

zaprawy cementowej z dodatkiem środka ASOPLAST-MZ lub wkleić taśmy uszczelniające zgodnie z pkt.5.2-
5.4. 

− Podłoża chłonne jak również zawierające gips gruntować roztworem preparatu ASO-Unigrund-K. 
− Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podłoże 
5.1.2. Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika UNIFLEX-B w wiaderku.  

Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać składnik proszkowy. 
Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych i 
chłonności podłoża można w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niż 
5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie prowadzić mieszadłem wolnoobrotowym.  

5.1.3. Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki. 
Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy 
(drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zużycie preparatu 
AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie może być większe niż 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed 
bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt 
AQUAFIN-2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.  

Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów powłokę izolacyjną 
osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogą 
być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne. 

5.2. ASO-Dichtband-2000 

Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych należy 
zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy ASO-Dichtband-2000.  

Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 

 wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający AQUAFIN-
2K o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
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 ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  

 docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 

 szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm (zakłady skleić preparatem 
AQUAFIN-2K, 

 przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę ASO-Dichtband-2000 należy 
ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur 
polipropylenowy ASO-Vorfüllmateriall o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 

5.3. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung 

Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym. 

5.4. ASO-Dichtband-2000-T-Stück 

Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w miejscach łączenia szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym. 

5.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken 

Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych.  

6. Kontrola jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a z każdej 
czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Materiały: 

 Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, 
szczelność pojemników, zgodność wagową. 

Podłoża: 

 Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem AQUAFIN-2K pod kątem zgodności z 
wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków), 

6.2. Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

 prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  

 prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 

 prawidłowość wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie układania 
warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy aplikować 
jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża), 

 prawidłowość wklejenia taśm i kształtek. 

6.3. Badanie po wykonaniu robót 

Gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża 
i badając ich grubość w laboratorium.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych 
„KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 

Jednostką obmiarową jest: 
− 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy AQUAFIN-2K z dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25m2. 
− 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową, 
− 1m2 – dla gruntowania powierzchni, 
− 1mb – dla wykonanych faset, 
− 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej, oblicza się z dokładnością do 0,1mb, 
− 1sztuka – dla wklejonych kształtek. 
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8. Odbiór robót 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 
zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. Różne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej 
mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji.  

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 

9. Podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy metr bieżący faset i 
wklejonych taśm, każdy m2 wykonanych napraw oraz każdą sztukę wklejonych kształtek według cen wykonania 
zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Pomiar przyczepności przez odrywanie.  

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych.  

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

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

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

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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B.11.20.00 – CPV – 45430000 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA 
PODŁOGACH I ŚCIANACH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych przy wykonaniu robót związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami gresowymi 30X30 cm i cokolików 15 cm z tych samych płytek na klej typu Flex 
- pokrycie ścian płytkami glazurowymi 20X25 cm na klej. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań  odnośnie własności  materiałów, wymagań  i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
normach   polskich   lub  aprobatach  technicznych   ITB  dopuszczających  dany  materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B 
Ila. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B 
Mb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.2.5. Woda 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne" 
pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
- roboty   instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do  robót wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu   pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 
większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
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różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100x100 mm - 4 mm 
- 150x150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300x300 mm - 10 mm 
- 400x400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm -   około 2 mm 
- od 100 do 200 mm -  około 3 mm 
- od 200 do 600 mm -   około 4 mm 
- powyżej 600 mm    -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy 
do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
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krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1.    Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty 
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez ubytków i tłustych  plam,  oczyszczona ze starych  powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2.    Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej 
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania 
łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć 
się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki 
w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
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gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w 
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7    „Wymagania ogólne" 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie  wizualne  wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem   wymaganej   szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 
2-metrpwą łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
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- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i 
w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą łaty  kontrolnej  długości  2 m 
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w dowolnym   miejscu;   prześwit  pomiędzy łatą a  badaną powierzchnia 
należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej  powierzchni wielkości  1   m2  należy zmierzyć szerokość spoin  suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1.   Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 
w świetle ścian w stanie surowym. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2. Roboty uważa się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
parametry i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności  podano w ST Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
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Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych  materiałów podstawowych  i  pomocniczych wraz z  ubytkami  wynikającymi  z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej 
lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,   klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B 
III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E< 3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %. 
Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. 
Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A Mb. 
Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN IS010545-2:1999 Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczanie  wymiarów  i   sprawdzanie  jakości 
powierzchni. 
PN-EN IS010545-3:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.   Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,   porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN IS010545-5:1999 Płytki   i  płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności  na  uderzenia  metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. PN-EN ISO 10545-
9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999        Płytki i 
płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN IS010545-11:1998        Płytki   i   płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   odporności    na   pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999       Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje   do   płytek.   Oznaczenie   odkształcenia   poprzecznego   dla    klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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PN-EN 12808-1:2000         Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(1))    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
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B. 12.00.00 – CPV-45421000-4 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ 
I DRZWIOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z osadzeniem okien, drzwi w 
ramach robót związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem okien i drzwi: 
- drzwi płytowych wewnętrznych: pełnych,  
- skrzydła do WC wyposażyć w kratki wentylacyjne. 
- Okna PCV o wymiarach jak w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka i ślusarka. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stolarka okienna 
Przewiduje się wymianę istniejących okien zespolonych na PCV, profil min. 3 komorowy, WSP. Min. 1,1 W*K/m2 
2.2. Drzwi drewniane. 
Wewnętrzne typowe, wykończone fabrycznie o konstrukcji płytowej pełne. Drewniane, pełne o konstrukcji płycinowej. 
Szczegółowe dane znajdują się w zestawieniu ślusarki. 
2.3. Ościeżnice 
Przewiduje się wbudowanie ościeżnic stalowych. 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki i ślusarki w uzgodnieniu z Inżynierem. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów okien są następujące: 
- wymiary zewnętrzne ościeżnicy ± 2,0 mm, 
- różnica długości przeciwległych elementów 1,0 mm, luz wrębowy ± 1,0 mm, głębokość luzu na uszczelkę (+1,0 / -0,5) 
mm, różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie 2,0 mm, 
- przekroje elementów: grubość ± 0,5 mm, szerokość ±1,0 mm. 
Pozostałe odchyłki wymiarów powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2. 
6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic okiennych nie powinien być większy niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 
mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny 
pionowej nie może być większy niż 2 mm. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej i drzwiowej należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i ślusarki (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 
- zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe 
- uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
- producentów wbudowywanych wyrobów. 
Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- testy i pomiary 
10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania"". 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
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B. 15.00.00 - CPV - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 
chemiczną przy wykonaniu robót związanych z  
Remontem sanitariatów w  Przedszkolu Nr 47 w Lublinie przy ul. Mieszka I  3. 
Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) farbą emulsyjną 
- malowania farbą olejną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną 
po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie   
szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 43 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania powłok malarskich, 
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
- warunki użytkowania powłok malarskich. 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej   lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
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• farby na spoiwach  mineralnych z dodatkami  modyfikującymi w postaci  ciekłej,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą  mieć  własności  techniczne   określone   przez   producenta   lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu   podano  w  ST   „Wymagania   ogólne"   Kod   CPV 45000000-
7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne" Kod  CPV 45000000-
7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do  robót malarskich  należy składować na  budowie w pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400 
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
5     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   kanalizacyjnych,   centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych  
lub z tworzyw sztucznych  (biały montaż)  oraz armatury oświetleniowej  (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 
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ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz 
resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
 
Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

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

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.2.     Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca 
betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
1) Nowe  niemalowane  tynki   powinny  odpowiadać wymaganiom   normy  PN-70/B-10100.   Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone 
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych 
w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej 
niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna   być  odkurzona   i   
oczyszczona   z   plam  tłuszczu,   żywicy,   starej   farby   i   innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny 
być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej  
farby.  Wkręty  mocujące  oraz styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.   Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową,  na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.7. Podłoża  z  płyt włóknisto-mineralnych  powinny  mieć wilgotność  nie  większą  niż  4%  oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 
nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być  zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy   metalowe   przed   malowaniem   powinny   być   oczyszczone   ze   zgorzeliny,   rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4.      Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy   pogodzie   bezwietrznej   i   bez   opadów   atmosferycznych   (w  przypadku   robót   malarskich 
zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
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odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty  malarskie  na  zewnątrz obiektów budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w 
pkt. 5.4.2. 
5.5.    Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się 
w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli jakości  robót  podano w ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych  i  kamiennych - zgodność wykonania z  projektem  budowlanym,  dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 
powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania   z   projektem   budowlanym,   czystość  powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków  zwykłych   i   pocienionych  -  zgodność  z   projektem,   równość  i  wygląd   powierzchni   z 
uwzględnieniem   wymagań   normy   PN-70/B-10100,   czystość   powierzchni,   wykonanie   napraw   i uzupełnień, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 
• płyt gipsowo-kartonowych  i włóknisto-mineralnych - wilgotność,  wygląd  i  czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
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• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.8. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności   z  dokumentacją  projektową,   ST   i   wprowadzonymi   zmianami,   które   naniesiono   w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7.        OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur 
należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w 
tablicy 2. 
 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
 
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik 

a b c 
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do 10%  
do 20%  
do 40%  
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1,10  
1,20 
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, 
opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną 
powierzchnię opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
7.2.    W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 
14KNNR 2. 
8         ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Roboty uważa się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających   oraz  oczyszczenie   niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
SST. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
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sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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