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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Remont (rewaloryzacja) elewacji hali sportowej  budynku głównego  Zespołu Szkół 

Mechanicznych przy ul. Morskiej 79  w gdyni – etap 1                       

.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej specyfikacji 

technicznej – SST dla konkretnej roboty budowlanej, stosowanej jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizacji oraz rozliczaniu robót 

w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych Specyfikacją techniczną (ST) i poszczególnymi Szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) . 

1.3.1.Ogólny zakres robót obejmuje przeprowadzenie nw. robót: 

 

Remont (rewaloryzacja) elewacji hali sportowej    

 
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

- rozbiórka płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 w niezbędnym zakresie 

     – do odzysku   

- rozbiórka betonowej podbudowy przy budynku w niezbędnym zakresie 

- wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem o głębokość do 2,5 m z 

     uwzględnieniem prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie murów 

     oporowych oraz w obrębie skarpy 

- oczyszczenie ściany fundamentowej i ławy   

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elewacji   

- usunięcie mikroorganizmów ze ściany z cegły w pasie cokołowym 

- usunięcie farby ze ściany z cegły w pasie cokołowym 

- rozbiórka murów oporowych  

- usunięcie zbędnych elementów metalowych z elewacji 

- odbicie luźnych fragmentów tynków z elewacji (4 ściany) w niezbędnym 

     zakresie 

 - wywiezienie i utylizacja gruzu  

 

Roboty budowlane 

- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ścian poniżej poziomu terenu  

     – około  20 % powierzchni 

- wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian fundamentowych z papy 

    termozgrzewalnej i  folii kubełkowej 

- wykonanie izolacji poziomej fundamentów – iniekcja (krem iniekcyjny )  

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 cm  

- ułożenie chodnika z płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce  

    piaskowej – 80 % z odzysku 

- wykonanie impregnacji biobójczej w pasie cokołowym  

- uzupełnienie tynków elewacji  ( 4 ściany )  
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- naprawa ścian elewacji – wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych na zaprawie - 

cementowej lub odsiarczonej ( 4 ściany ) 

- uzupełnienie ścian z cegieł w niezbędnym zakresie ( 4 ściany) 

- klejenie i szycie pękniętych murów  w niezbędnym zakresie 

- spoinowanie cegieł w niezbędnym zakresie 

- uzupełnienie otuliny betonowej elementów konstrukcyjnych zaprawami  

     naprawczymi 

- wzmacnianie powierzchniowe tynków i elementów betonowych elewacji.  

- malowanie elewacji w pełnym zakresie ( 4 ściany ) farbą krzemoorganiczną  

     – sylikatową 

- wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót  

Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111000-8 Roboty ziemne 

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

CPV 45410000-4 Tynkowanie – tynk cementowo - wapienny 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

CPV 44113120-2 Płyty chodnikowe 

CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne 

CPV 45320000-6 Izolacje powłokowe 

CPV 92522200-8  Roboty konserwatorskie 

CPV 45442100-8 Malowanie 

 

1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

SST B1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

SST B2.  ROBOTY ZIEMNE 

SST B3.  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

SST B4.  TYNKOWANIE - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 

SST B5.   ROBOTY MURARSKIE 

SST B6.  CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 

SST B7.  ROBOTY HYDROIZOLACYJNE - INIEKCJA 

SST B8.  ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJE Z  PAPY TERMOZGRZEWALNEJ  

SST B9.  ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI 

SST B10. ROBOTY MALARSKIE                                                                            
 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową 

1.4.4 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
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1.4.5 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.6 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

1.4.7 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.8 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi 

1.4.9 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.11 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości. 
1.4.10 wyrobie budowlanym - 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, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową 

1.4.11. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.) 

1.4.12.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

1.4.13.kierowniku 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 

1.4.14 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

1.4.15.dpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

1.4.16.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.17.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 

podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.18.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.19. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

przekaże dwa egzemplarze dokumentacji remontowej i jeden egzemplarz Specyfikacji 

technicznych ST i SST. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją remontową  i SST 
Dokumentacja remontowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji remontowej i 

umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją remontową oraz SST. Wielkości 

określone w dokumentacji remontowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją remontową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej.  

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 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. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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. 

 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót – np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).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 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
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materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legitymację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

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 SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

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 SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
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robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.2 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy , harmonogramem robót  i program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo 

budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za jakość robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
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poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

    kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

   oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  

    z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają 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 SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., 

    (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. 

2.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1 następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiór techniczny 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 

zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 

Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet 

dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją , 

protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest 

wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu. 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
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przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

    dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

    uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

   programem zapewnienia jakości (PZJ). 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

    znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

    telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

    tych robót właścicielom urządzeń. , 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. , 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

  ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

 



 15 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /SST/ 

 

ZAWARTOŚĆ: 
 

SST B1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

SST B2.  ROBOTY ZIEMNE 

SST B3.  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
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SST B5.   ROBOTY MURARSKIE 

SST B6.  CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 

SST B7.  ROBOTY HYDROIZOLACYJNE - INIEKCJA 

SST B8.  ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJE Z  PAPY 
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SST B9.  ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI 

SST B10. ROBOTY MALARSKIE 
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SST B1                                                                           CPV 45111100-9     

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu prac rozbiórkowych . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 

rozbiórkowych i demontażowych: 

- odbicie starych luźnych fragmentów tynków w niezbędnym zakresie   

- usunięcie zbędnych elementów metalowych z elewacji 

- oczyszczanie muru fundamentowego   

- rozbiórka murów oporowych wg projektu  

- rozbiórka chodników betonowych 

- rozbiórka podbudów  betonowych 

 

1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy ,które pozostają we 

wnętrzu oraz okna . 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w B-00.00.00. 

1.5. Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranych. 

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 

Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 

obiektów do miejsca utylizacji. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w p.1.5 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy 

tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.2. Składowanie materiałów 

Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie .Należy ponadto 

przygotować kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w p.1.5 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
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Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza w p.1.5 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w w p.1.5 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 

spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Gruz z rozbiórki budynku magazynowego usytuowanego u 

podnóża skarpy transportować wyciągarką na górę , taczkować i wówczas podlega on 

odwiezieniu na wysypisko. Przy pracach można rozpatrzyć transport drogą morską i wówczas 

wycenę i technologię robót dostosować uzgadniając z Inwestorem i wymaganymi organami. 

Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w p.1.5 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów, przystąpić do rozbiórki . 

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności 

ręcznie i przekazuje do magazynu. 

Rozbiórkę ścian należy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 

bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki). Przy 

słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w p.1.5 

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 

czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 

nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. Szczególne 

niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 

pracowników gruzem lub obalanym elementem. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca 

ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części budynku, miejsca 

gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach i 

schodach. Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych 

ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni 

legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy 

ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 

wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 

rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w p.1.5 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w 

rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3,m2,m,szt,kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w p.1.5 

2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed 
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zasypaniem rozkopów 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w p.1.5 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• demontaż urządzeń instalacji elektrycznej 

• dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 

  utylizację . 

• uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 

• wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

  robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

Cena 1 m³ robót: 

Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów 

budowlanych na czas wykonywania robót, rozebranie ścian z cegły, wykucie otworów i 

odwiezienie gruzu i jego utylizacja, zasypywanie i zagęszczanie gruntu, usunięcie kamieni i 

bloków skalnych, pomiary 

i testy. 

Cena 1 Kpl  

Usunięcie zbędnych elementów metalowych 

Cena 1 m² robót: 

Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów,  

załadunek i odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: chodników, podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

Cena 1 m robót: 

Demontaż mb listew, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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SST B2.                                                                          CPV 45111000-8 

 

ROBOTY ZIEMNE .  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru: 

Is = ρd/ρds 

gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 

ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

 odkopanie ścian fundamentowych 

 zabezpieczenie wykopu i skarp 

 zasypanie wykopów, 
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 wywóz nadmiaru ziemi, 

 utylizację ziemi. 

Roboty ziemne wykonywane w celu izolacji istniejących ścian fundamentowych  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 

chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 

zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 

Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

 

2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wykopy 

Do wykonania wykopów – elementy zabezpieczające - ścianki typu „berlinka: , bale 

ilaste, płyty  

Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-

piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do zasypywania 

wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o 

pojemności łyżki 0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować 

należy sprzęt ręczny: 

 łopaty, 

 kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np.: 

 ubijaki mechaniczne, 

 małe walce wibracyjne. 

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Samochód samowyładowczy 5t 

 Spycharka gąsienicowa 75KM 

 Spycharka gąsienicowa 100KM 

 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w B-00.00.00.  „Wymagania ogólne” 

pkt 4. Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej  

B-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt.4. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z 

dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 

możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 

wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.2.Wykonanie wykopu 
Wykopy będą wykonywane zarówno mechanicznie i ręcznie jaki i także przy użyciu 

narzędzi. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 

wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 

fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru 

gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 

 

5.3.Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 

wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu.  

 

5.4.Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 



 23 

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny 

koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

 

5.5.Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

 

5.6.Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli 

grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości 

Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 

kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy 

wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót. 

Dokładność robót: 

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm, 

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 

10%, 

 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

 

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 

kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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 dziennika budowy. 

 

6.3.Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.4.Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 

zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 

przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w B-00.00.00.  „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 

 Wykopy z zabezpieczeniem  [m3], 

 zabezpieczenie wykopu przez odeskowanie [m2], 

 zasypanie wykopów kruszywem [m3], 

 zasypanie wykopów ziemią z ukopów [m3], 

 wywóz ziemi na składowisko [m3], 

 przewiezienie kruszywa [m3], 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 7. 

9. ELEMENTY ODBIORU ROBÓT 

Wykonanie wykopów obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe, 

 odspojenie gruntu, 

 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

 opłaty utylizacyjne, 

 koszty transportu i trwałego składowania urobku, 

 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 

 formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 zabezpieczenie wykopów 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 
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 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 

 zabezpieczenie wykopów głębokich  

 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 

 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 

 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z 

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 

 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 14688:2006  Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST B3                                                                           CPV 45262100-2 

 

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ .  
 

WSTĘP  
1.6. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z 

ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań. 

1.7. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.9. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 

zastosowaniem rusztowań. 

1.10. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

MATERIAŁY 
1.11. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

1.12. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 Rusztowanie ramowe rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 

 Osłony z siatki, 

SPRZĘT 
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

TRANSPORT 
1.13. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót 

jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
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podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

WYKONANIE ROBÓT 
1.14. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 

1.15. Wykonanie robót  

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

 Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta bądź 

projektem indywidualnym. 

 Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby posiadające 

uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej 

osoby. 

 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

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

budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

 zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  

 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż: 

2 m dla linii NN, 

5 m dla linii WN do 15 kV, 

10 m dla linii WN do 30 kV, 

15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

 jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 

napięcia.  

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na 

terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 

podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone 

w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 

rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. 

Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może 

przekraczać 20 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. 

Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli 

od wyładowań atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 

piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem 

połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie 

od wyładowań atmosferycznych. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać 

odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z 
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końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. 

Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z 

uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 

mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów 

budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 

1 kV. 

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 

Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 

uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 

Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 

wielokrotne. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 

obciążeniu pomostów. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów 

i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 

spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 

dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto 

muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje 

rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do 

nietypowych, (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych 

wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
1.16. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 w B-00.00.00.  

„Wymagania ogólne”. 

1.17. Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne kontroli  

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 

każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na:  

 sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  

Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H 

< 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m  

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 

przekraczać 10mm,  

 sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% 

ilości zakotwień wybranych losowo,  

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  
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 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 

 sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 

 sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  

 sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 

usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 

protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

 przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

 przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,  

 przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.  

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy 

[m2], oraz czas pracy rusztowań 

ODBIÓR ROBÓT 
1.18. Wymagania ogólne 

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 

odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. 

ELEMENTY OBMIARU ROBÓT 

Wykonanie montażu obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe, 

 załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

 montaż rusztowania, 

 założenie instalacji odgromowej, 

 zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 

 wykonanie daszków ochronnych, 

 demontaż rusztowania, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 

 wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.1. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

5.2. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

5.3. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania 

5.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 

Nr 47 poz. 401) 
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SST B4.                                                                         CPV 45410000-4  

 

TYNKOWANIE - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 

 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych. Uzupełniania tynków zwykłych 

poniżej poziomu gruntu.. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z 

dodatkiem wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy. 

1.4.2. Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.Wymogi formalne. 

Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2.Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 

sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, 

marka zaprawy: 

dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

dla wykonania narzutu – 3,5 

dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać 

wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. III 

gr. 1,5 cm : 
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- ściany Silka lub zamiennie tynk gipsowy kat. III gr. 1,5 cm, 

- ściany pomieszczeń sanitarnych powyżej glazury, 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 

sposób zabezpieczający przed wilgocią. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 

gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt 

gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 

ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania 

tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B- 

10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej o°C. w niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego 

portlandzkiego żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 

powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 

Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka 

pomiarowego 

 

Marka zaprawy Cement:ciasto wapienne:piasek Cement:wapno hydratyzowane:Piasek   

1,5 

 

 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

3 

 

 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 

 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
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Obrzutkę grubości 3-4mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 

lub z zaprawy cementowej 1:1. 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy 

narzutu powinna wynosić 8-15mm. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 

należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi 

powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 

zwilżone wodą. 

Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I.. 

Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II 

Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej 

warstwy lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z 

dodatkami”. 

Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano cementowe 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 

techniczną. 

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 

większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 

2m, 

Odchylenia powierzchni i krawędzi: 

Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 

wyższych, 

Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w 

liczbie 3 na 10 m2 tynku, 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

Pęknięcia powierzchni, 

Wykwity soli w postaci nalotu, 

Trwałe zacieki na powierzchni, 

Odparzenia, odstawanie od podłoża; 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
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podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.2. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 

powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 

Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć 

dłutami. 

Odbiór wykonanych tynków. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. In.: 

Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 

Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne, 

Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z  B-00.00.00. 

9.2. Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

-szpachlowanie tynków 

- oczyszczenie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 

Polskie normy: 

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 

PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”. 

PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości: 

PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:. 

PN-B-04350 :Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 

chemiczna”. 

PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych”. 
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SST B5                                                                        CPV – 45262500-6  

 

ROBOTY MURARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji murowych. Przemurowania ścianek  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w poz.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji murowych/ zamurowań , przemurowań z cegły, pustaków 

ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów 

proponowanych materiałów 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 

odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe Rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych. 

- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 

stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia 

średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 

niż 5%. 

- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 

średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 

normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 

konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków 

środowiskowych. 

Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 

- ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające 

kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji 

ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 

- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 

Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 

Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co 

najmniej 2 x 20 mm. 

Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic — 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-

12. 
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3. SPRZET. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu. Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, 

młotka. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich Będą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 

1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

2. zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyżowania ścian, 

3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub przeprowadzać badania we własnym 

zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co 

najmniej o 6 cm. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 

Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu 

surowego budynku. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 

poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 

przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 

niejednocześnie należy stosować zazębione strzepią końcowe. Przy większych różnicach w 

poziomach wznoszenia należy stosować strzepią schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, 

mat itp. 

W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy 

występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez 

osłonięcie od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 

technologicznymi. 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 

kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze 

i jej wytrzymałości. 
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Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 

niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy 

stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny 

być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na 

głębokości co najmniej 70 mm. 

Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 

15%. 

W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być 

wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 

Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone woda; 

nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym 

wielkości podane w BN-90/6745-01, 

W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 

skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 

Grubość spoin 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 

przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm , 

z odchyleniem +3 i -2 mm, 

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 

W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 

większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 

wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 

powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny Mury tynkowane lub 

spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając 

spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość ok. 15 mm od lica W murach zbrojonych 

poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w 

spoinie. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 

Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości 

średniej nie niższej ni_ 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 

Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów 

murowych drążonych. 

Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełna cegła ceramiczna na 

grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub 

pęknięć przechodzących przez cała grubość ścianek pustaka. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów. 

Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-

10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacja 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, 

uwzgledniająca wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

6.3. Badania 
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Program badan. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 

następujące badania: 

a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Warunki przystąpienia do badan. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru 

częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie 

odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan technicznych przy 

odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót 

zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badan. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 

być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych Sprawdzenie zgodności obrysu i 

głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać przez 

porównanie murów z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśma stalowa z podziałka 

centymetrowa, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka 

milimetrowa. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnia pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 

należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 

zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 

spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 

przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie 

z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar 

wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałka milimetrowa. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub 

poziomnica wężowa. 

Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem podziałka milimetrowa. 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości 

podanej w normie Ocena wyników badan. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik 

dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W 

przypadku gdy chociaż jedno z badan dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych 

lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku uznania 

całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 

postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu 
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budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny 

być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badan. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” . 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej dla murów grubych 

(mających grubość jednej cegły i więcej ). Mury grubości mniejszej ni_ 1 cegła mierzy się w m2 

( metr kwadratowy ). Filary, gzymsy, pasy, przemurowania  i inne wyskoki obmierza się w m2 ( 

metr kwadratowy ). Podczas obliczania murów miedzy kondygnacjami przyjmuje się wysokość 

od wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Krawędzie i przewody mierzy się w mb ich 

rzeczywistej długości. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 

dokumentacji projektowej. 

Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się: 

Wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3 

Cześć konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m3 . 

Przy przemurowaniach m2 i msc.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawa 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badan, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- 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, 

- wykonanie murów, 

- wykonanie przemurowań  

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE. 

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

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

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

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do zapraw 

do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan 

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 

[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cześć 2: Zaprawa murarska 

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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SST B6                                                                           CPV 44113120-2 
 

CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych 

betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 x 5cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do 

budowy chodników dla pieszych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w  B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 
2.2.1. Rodzaje 

 Należy zastosować następujące rodzaje płyt chodnikowych betonowych: 

A - płyta normalna kwadratowa, 

B - płyta połówkowa, 

C – płyta infuła, 

D – płyta narożnikowa ścięta, 

E – płyta narożnikowa kwadratowa. 

2.2.2. Odmiany 

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 

płyta jednowarstwowa – 1 

płyta dwuwarstwowa - 2 

2.2.3. Gatunki 

 Należy zastosować płyty chodnikowe 35x35x5cm gatunku I. 

 Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i 

BN-80/6775-03/03. 

2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Kształt i wymiary 

 Kształt i wymiary płyt chodnikowych betonowych. 

 

 

 

 

  

a b 

Rodzaj A  Rodzaj 

B 
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– a = 35cm 

– b = 17,5cm 

– h = 5cm 

 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych. 

– a, b - ±2mm 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń płyt chodnikowych betonowych 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

2.3.3. Składowanie 

 Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 

sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach 

drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych 

 Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton 

klasy B 25 i B 30.  

2.3.4.2. Cement 

 Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki  klasy 

nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3.4.3.  Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

2.3.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport płyt chodnikowych 
 Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
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 Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 

1/3 wysokości tej płyty. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

5.3. Podsypka 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Podsypka zarówno pod 

nowymi płytami jak i przekładanymi.  

5.4. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte 

należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 

chodnika. 

 Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 

należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

5.5. Spoiny 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8cm. Szerokość spoin 

na łukach nie powinna być większa niż 3cm. 

 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 

grubość płyty. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.2.1. Badania płyt chodnikowych 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

 Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 

w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
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 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta o szerokości do 3m:  1cm, 

 szerokości koryta:  5cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej 

SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST. 

 Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 

200m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć 

grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać  3cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż 

co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

 Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi 

 1cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 

 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości 

około 10cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości 

oraz wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt 

betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie podsypki piaskowo cementowej wraz z jej przygotowaniem, 

 ułożenie płyt, 

 wypełnienie spoin piaskiem, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i 

zapraw 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 

pomiaru cech geometrycznych 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw 

6. BN-88/6731-

08 

Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-

03/03 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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SST B7                                                                           CPV- 452600007 

 
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE - INIEKCJA 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wtórnych izolacji ścian i podłóg na gruncie wykonywanych w budynkach 
metodą iniekcji. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji 
wtórnych izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji 
(chemiczną). 
Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodą 
wciskania blach oraz tynków renowacyjnych na murach, w których odtworzono izolację metodą 
iniekcji. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w B-00.00.00, pkt 1.4. 
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad 
przeponą, obszaru normalnej wilgotności. 
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac 
iniekcyjnych preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy 
chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. 
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych 
pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 
Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy 
materiału suchego wyrażony w %. 
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, 
aż do osiągnięcia punktu równowagi. 
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia 
przy stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy 
materiału suchego, wyrażony w %.  

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 specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.1.  Wymogi formalne.  
Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi 

Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych stanowi część składową dokumentacji robót 

remontowo-renowacyjnych, zawierającej: 
–projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 



 46 

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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
–specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

–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), 

–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), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
–protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 

z badań kontrolnych, 
–dokumentację powykonawczą 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). 
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 

robót renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla konkretnego budynku. 

Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
–inwentaryzację i opis stanu istniejącego z opisem zakresu i rodzaju zniszczeń oraz uszkodzeń, 

–analizę oraz określenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia murów a także innych zniszczeń, 
–analizę stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegród (np. metodą wierceń 
próbnych), w których odtworzona będzie izolacja, 

–na podstawie wstępnych badań określenie zakresu, sposobów i warunków technicznych 
odtworzenia izolacji (rodzaj iniekcji, materiał iniekcyjny, średnica i rozstaw otworów 

iniekcyjnych) i wykonania robót renowacyjnych. 
W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne może być określenie: 

–warunków gruntowo-wodnych, 
–wpływu ukształtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napływowe, 

–stanu systemu odprowadzającego wody opadowe, 
–innych źródeł wody i wilgoci (uszkodzeń instalacji wod-kan, nieszczelności dachów, okien 

itp.), 
–stanu istniejących izolacji, 

–udziału wilgoci podciąganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci, 
–rozkładu zawilgocenia i zasolenia przegród wraz z określeniem rodzajów i stężeń 

występujących soli, 
–obecności lub braku grzybów, z ewentualną ekspertyzą mykologiczną, 
–warunków cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 

Materiały stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji powinny mieć: 
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–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”. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały do iniekcji 
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych 
wyrobów o konsystencji: 
–płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów w 
formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników, 
–sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym preparatów na 
bazie cementu. 

2.2.2.Woda 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom 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”. 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
–są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
–spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
–spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla zdrowia i 
życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych 

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków 
z materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane 
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących iniekcję.  
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w 
szczególności w zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania 
preparatów w otwory. 
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  
- do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna 
wyposażona w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona 
w prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów, 
- do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 
do podawania preparatu w otwory – iniektor (urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej) 
lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka, 
- pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego 
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, 
wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania 
zapraw. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2.Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji 
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 
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powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w 
trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów 
płynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  
Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań 
wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i 
materiału do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu 
przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie 
rzeczywistego zużycia materiału do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 

 

5.3.Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji 
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić 
pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, 
uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta systemu. 
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia 
próbne. Wyniki tych ustaleń należy podać (zapisać) w szczegółowej specyfikacji technicznej lub 
protokole z przeprowadzenia badań wstępnych. 

 

5.4.Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych 
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji (karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura 
powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i 
nie wyższa od +30°C. 
 Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi 
przez producenta stosowanych preparatów iniekcyjnych. 
 Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach 
o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy 
wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o 
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii 
gruntu danego miejsca. 

 

5.5.Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji 

5.5.1.Wymagania ogólne 
A.  Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac. 
B.  W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy 
ujmować dane określone w pkt. 6.3. 
C.  W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo. 
D.  W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w 
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spoinach. 
E.  W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 
wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie. 
F.  W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory 
z obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie 
mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z 
przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu 
iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych 
operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć 
poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody 
współczynnika odnoszącego się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji 
jednostronnej, określonego przez producenta systemu.   
G.  Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać 
mlekiem wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu. 
H.  Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-, średnio- lub 
wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej 
powinna być dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów 
wytrzymałościowych muru. Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do iniekcji ciśnieniowej 
należy dostosować do wymagań producenta systemu. 
I.  Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie 
występowania wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów 
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
J.  Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji 
ciśnienia. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i 
rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia. 
K.  W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie 
określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, zgodne ze zużyciem 
teoretycznym określonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zużycie zależy od 
faktycznego stanu muru, porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia 
oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego zużycia materiału do 
iniekcji oraz czasu jego tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych. 
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez producenta 
systemu. 
L.  W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej 
przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje 
doszczelniające (reiniekcje). 
M.  Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót 
izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w murach 
ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia. Średnica otworów wynosi 
zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w jednym rzędzie, zazwyczaj pod kątem 30° do 45° 
lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-15 cm, na 
głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy przeprowadzić tak, aby otwór 
przechodził przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych (od 30 cm) przez co 
najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz 
muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy 
wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten 
czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w oczyszczone 
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otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego 
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez 
producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna 
trwa przeciętnie 24-48 godzin. 
 Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, 
wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 

5.5.3.Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej dwurzędowej stosuje się w murach ceglanych i kamiennych 
przy średnim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia większej skuteczności przepony 
w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcję jednorzędową. Średnica otworów 
wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych zazwyczaj od 
siebie o 6-8 cm, pod kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji. 
Odległości między otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25 cm, a ich głębokość powinna 
być o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte 
względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako 
zasadę należy przyjąć, że odległości między sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie 
powinny być większe niż 15 cm. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz 
muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy 
wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten 
czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w oczyszczone 
otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego 
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez 
producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna 
trwa przeciętnie 24-48 godzin.  
 Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, 
wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 

5.5.4.Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej 
Iniekcję ciśnieniową jednorzędową zaleca się stosować w ścianach o wysokim stopniu 
nasycenia wilgocią oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń konstruktora bądź 
konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i 
usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. Otwory 
mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi 
izolacjami. 
 Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie 
zazwyczaj poziomo lub pod kątem do 30° bądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w 
rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Z 
otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas 
wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, 
przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to 
zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po 
rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie 
wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat 
iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem 
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia 
preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe 
oraz czas tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne 
określa producent systemu.  
 Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić 
zaprawą systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego. 

5.5.5.Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej 
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Iniekcję dwurzędową ciśnieniową zaleca się stosować w murach o niskiej nasiąkliwości, jeżeli 
mur jest w znacznym stopniu nasycony wodą oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń 
konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają 
ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” 
lica muru.  
 Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch rzędach 
zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod kątem do 30° lub innym dostosowanym do 
sposobu iniekcji. Odległości między otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 19,0 cm, a 
ich głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego 
muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich 
osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że odległości między otworami sąsiadującymi 
ze sobą (najbliższymi) nie powinny być większe niż 12,5 cm. Z otworów należy usunąć pył 
sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną 
wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy 
wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania 
zaprawy (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą 
pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem 
określonym przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli 
zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas tłoczenia najlepiej 
ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu.  
 Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić 
zaprawą systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego. 

5.5.6.Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej 
Metodę iniekcji wielostopniowej ciśnieniowej stosuje się przede wszystkim przy iniekcji murów 
niejednorodnych i z pustkami a także przy wysokiej wilgotności względnej powietrza (powyżej 
85%). 
 Iniekcja wielostopniowa składa się z trzech różnych etapów, stosowanych w 
kombinacjach dostosowanych do rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocią i 
wilgotności powietrza. 
 W praktyce iniekcję wielostopniową wykonuje się zwykle w układzie łączącym etap 
pierwszy i drugi lub drugi i trzeci. Dobór etapów iniekcji wielostopniowej powinien być zgodny 
z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. 
Etapy iniekcji wielostopniowej: 
– Etap 1: wstępna iniekcja ciśnieniowa wykonywana chłonną kapilarnie i płynną zaprawą 
cementową (zawiesiną); w tym etapie następuje wypełnienie pustych przestrzeni i rys 
znajdujących się w murze. 
– Etap 2: właściwa iniekcja preparatem np. na bazie mikroemulsji silikonowych; po 
wykonaniu iniekcji wstępnej i upływie czasu (określonego przez producenta systemu) 
koniecznego do częściowego stwardnienia zaprawy należy rozwiercić te same otwory (które 
zainiektowano zawiesiną cementową) i wprowadzić w nie pod ciśnieniem właściwy preparat 
iniekcyjny (zwykle mikroemulsję silikonową). 
– Etap 3: niekcja krótkotrwała aktywatorami (zwykle na bazie krzemianów metali 
alkalicznych lub silikonianów), wykonywana po upływie kilku godzin od iniekcji właściwej, 
przeprowadzana przy uszczelnianiu murów w trudnych warunkach tj. przy wysokim stopniu 
nasycenia wilgocią oraz wysokiej względnej wilgotności powietrza. 

5.5.7.Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania 

przepon pionowych 
Iniekcję strukturalną przeprowadza się zawsze metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu 
dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych muru i zaleceń producenta systemu. W 
iniekcji strukturalnej wiercenia wykonuje się na całej powierzchni elementu (muru), przy 
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głębokości otworów zależnej od stanu elementu i jego struktury, wynoszącej zwykle 70-85% 
jego grubości. 
 Średnica otworów wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kąt nachylenia 0-30°. Przy 
czym w górnej części muru otwory wierci się poziomo lub pod tym samym kątem, a w dolnej 
dopuszczalne jest wykonywanie odwiertów pod kątem 45°. 
 Rozstaw i układ odwiertów należy dostosować do rodzaju i stanu muru, stosowanego 
materiału iniekcyjnego oraz zaleceń producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw 
pomiędzy otworami w rzędzie i odległości między rzędami nie powinny przekraczać 30-40 cm. 
W dolnej części iniektowanej ściany zaleca się zagęścić rozstaw otworów do 15 cm. Otwory 
wierci się z przesunięciem w poziomie między rzędami o połowę odległości pomiędzy 
otworami. Iniekcję rozpoczynać należy od najniższego rzędu otworów i przeprowadzać tak, aby 
powstała ciągła, nasycona iniektem strefa nie pozwalająca na przenikanie wilgoci i wody w głąb 
muru. 
 Zużycie materiału i czas tłoczenia powinny być adekwatne do uzyskanych w iniekcjach 
próbnych. 
 Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić 
systemową zaprawą. 

5.5.8.Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji kurtynowej 
Iniekcję kurtynową stosuje się jako metodę wykonania wtórnej izolacji zewnętrznej zarówno 
ścian jak i podłogi w piwnicy, bez konieczności ich odkopywania. Iniekcję tę przeprowadza się 
metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych 
elementów poddanych iniekcji. Polega ona na wywierceniu na wylot siatki otworów w 
izolowanych przegrodach i wprowadzeniu pod ciśnieniem preparatu iniekcyjnego, który tworzy 
powierzchniową powłokę uszczelniającą na styku zewnętrznych powierzchni przegród i gruntu. 
 Średnica otworów wynosi zazwyczaj 12-18 mm a ich kąt nachylenia w przegrodach 
pionowych 0-45°, w podłogach 90° (otwory wiercone prostopadle do podłogi). 
 Rozstaw i układ odwiertów należy dostosować do rodzaju i stanu przegrody, 
stosowanego materiału iniekcyjnego oraz zaleceń producenta systemu. Rozstaw otworów 
zwykle wynosi 30-50 cm, przy czym im grubsza przegroda tym rozstaw otworów powinien być 
mniejszy a średnica większa. 
 Iniekcję kurtynową rozpoczyna się od najniższego rzędu otworów i prowadzi na ogół do 
momentu zauważenia wycieku preparatu iniekcyjnego przez sąsiednie otwory bądź do 
uzyskania zużycia materiału iniekcyjnego jak w iniekcjach próbnych. 
Po zakończeniu iniekcji należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą 
systemową.  
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-00.00.00 pkt 6 
 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych 
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne 
izolowanych przegród oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót a także kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji. 

6.2.1.Badania wstępne 
Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające 
określenie rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu 
tłoczenia preparatu iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania 
dokumentacji projektowej. W celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej 
przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną. 

6.2.2.Badania materiałów 
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 
2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
–w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
iniekcyjnych, 
–stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
–terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.3.Badania przygotowania przegrody do iniekcji 
Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w 
trakcie badań wstępnych, w zakresie: 
–wytrzymałości i stateczności przegrody, 
–grubości i stopnia jednorodności przegrody, 
–obecność pustek, kawern, 
–występowania rys i spękań (szerokość i długość rys), 
–wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok). 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji należy 
sprawdzić: 
–prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie 
iniekcja, 
–obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys, 
–sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), 
–wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza. 
 Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za 
pomocą odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych 
z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów 
wyrobów stosowanych do iniekcji.  
 Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów 
oraz stopień ich czystości na zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i 
zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za 
szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może wskazywać na obecność kawern i spękań w 
murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco 
i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry: 
–warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych) oraz 
zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót, 
–wilgotność względną powietrza, 
–temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 
–wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 
–informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana, 
–informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i 
zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały, 
–informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość 
i kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji, 
–zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 



 55 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie: 
–zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–prawidłowości przygotowania przegród (podłoży), 
–prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół 
dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania 
przegrody. 
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać: 
–ciągłość izolacji wtórnej, 
–zgodność rozstawu otworów z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i 
zaleceniami producenta systemu, 
–dokładność zasklepienia otworów, 
–stan nasycenia przegrody. 
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar 
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm. 

6.5.Badania po wykonaniu robót 

Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne 

z zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, warunki do 

wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesięcy od przeprowadzenia 

iniekcji należy sprawdzić jej skuteczność poprzez pomiar wilgotności masowej przegrody 

powyżej izolacji wtórnej (na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów 

iniekcyjnych) i określenie spadku wilgotności masowej. Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona 

do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności masowej wynosi co najmniej 70%, to należy 

uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne. 

 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w B-00.00.00, pkt 7 

 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych 

Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych 

przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubość i długość przegrody należy ustalać na 

podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m.  

Wtórną izolację strukturalną i kurtynową wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach 

kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinięciu. 

 

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00, pkt 8 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami 

ulegającymi zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces 

przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych 

musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. i 5.3. 
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W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi iniekcji 

podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze i 

przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

ST. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja określonej 

powierzchni przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac 

i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych 

lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania nie odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjętej iniekcji 

określonej powierzchni przegrody. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

–szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

–dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

–dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

–protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, w tym protokół spisywany w trakcie 

prowadzenia prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, 

–protokoły odbiorów częściowych, 

–instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

–wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą iniekcji 

nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej i przedstawić ją 

ponownie do odbioru, 

–jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 

nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

do ustaleń umownych, 

–w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

wykonać iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

–ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

–ocenę wyników badań, 

–wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

–stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej 

izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiącach od wykonania iniekcji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)” oraz na 

podstawie oceny wyników badań skuteczności izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. 

niniejszej specyfikacji. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 

 

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B-00.00.00, pkt 9 

 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót iniekcyjnych 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 iniekcyjnych 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

–ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące te izolacje uwzględniają: 

–przygotowanie stanowiska roboczego, 

–dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji, 

–ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

–zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

–przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

–przygotowanie przegród do iniekcji, 

–demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

–wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń, 

–trasowanie otworów, 

–wykonanie odwiertów, 

–oczyszczenie otworów, 

–wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną, 

–udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie, 

–przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej, 

–wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji 

aktywatora, 

–zaślepienie otworów, 

–usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 

–uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

–usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

–likwidację stanowiska roboczego, 

–utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła 

wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 

robót iniekcyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót iniekcyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia 

poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych 
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cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy 

ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-EN 1008-1:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

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

PN-EN 1925:2001 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 

PN-EN 772-5:2002 

Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli 

rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 

PN-EN 772-11:2002 

Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementów 

murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych 

ceramicznych. 

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) 

Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementów 

murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych 

(Zmiana A1).  

PN-EN ISO 12571:2002 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 

właściwości sorpcyjnych.  

PN-92/C-04504 

Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci 

proszku. 

PN-89/C-04963 

Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych. 

 

10.2.Ustawy 

–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087). 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami). 

 

10.3.Rozporządzenia 

–Rozporządzenie 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, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 195, poz. 2011). 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 

 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. 

Warszawa 2005 r. 

–Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

–Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 

2006 r. 

–Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie 

przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy 

użyciu preparatu AQUAFIN-F” – Schomburg Polska Sp. z o.o. 

–Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Izolacja pozioma murów 

wykonywana metodą iniekcji” – Deitermann Polska Sp. z o.o. 

–Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie iniekcji 

przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol” – Remmers 

Polska Sp. z o.o. 
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SST B8                                                                           CPV 45320000-6 

 

ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJE Z  PAPY 

TERMOZGRZEWALNEJ  
 

 

 

1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciw wodnych fundamentów i ścian fundamentowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 

niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 

budowlanego.  

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 

pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 

wewnętrznych, pionowych i poziomych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.   MATERIAŁY 
2.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w B-

00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Izolacje części podziemnej: 

- izolacja przeciwwodna: roztwór asfaltowy, 2x papa termozgrzewalna, folia  

kubełkowa  

Papa asfaltowa izolacyjna 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia 

papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 

powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na 

skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 

wymiary papy w rolce 

 długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

Papa termozgrzewalna na zakład 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 

elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony 

i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie 

podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu 

SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w 

temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap 

zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. 

Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre 

parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające 

do stosowania w budownictwie.  

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 

wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi 

zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.  

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia 

papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 

powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na 

skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 

wymiary papy w rolce 

 długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 

specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko 

wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 

termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy 

izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 

uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i 

niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

 gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy, 

 hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 

 wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 

 podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 



 63 

Dane techniczne: 

 kolor czarny 

 postać ciecz 

 temperatura powietrza i podłoża podczas 

 stosowania od +5 ºC do +35 ºC 

 pyłosuchość po 6 godzinach 

 czas schnięcia 12 godzin 

 zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę 

 ilość warstw: 

 gruntowanie 1 warstwa 

 powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

 czyszczenie narzędzi 

 benzyną lakową lub innym 

 rozcieńczalnikiem organicznym 

Roztwór asfaltowy 

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 

dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 

oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 

tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 

uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym 

stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 

powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego, 

Dane techniczne: 

 kolor czarny 

 postać półciekła masa 

 temperatura powietrza i podłoża podczas 

 stosowania 

 od +5 ºC do +35 ºC 

 pyłosuchość po 6 godzinach 

 czas schnięcia 12 godzin 

 zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 

 ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 

 czyszczenie narzędzi 

 benzyną lakową lub innym 

 rozcieńczalnikiem organicznym 

Folia kubełkowa 

           Z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) 

Dane techniczne: 

 Materiał: polietylen wysokiej gęstości HDPE.  

 Wysokość wytłoczeń: 8 mm.  

 Odporność na ściskanie: do 450 kN/m .  

 Grubość od 0,4 do 1,5 mm. 

  

3.   SPRZĘT 
3.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 

 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
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Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 

budowlanego i elektronarzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4.   TRANSPORT 
4.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim.  

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w 

suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 

Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 

cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, 

równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 

Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 

zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
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cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 

podłoża.  

 

5.3 Izolacje papowe 
Gruntowanie podłoża  

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.3. Materiał gruntujący należy stosować 

zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

Izolacje z papy 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać 

się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 

ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów. 

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 

równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 

rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 

asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 

Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap 

zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 

ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić 

prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 

wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 

rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 

zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 

zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 

przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 

używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 

aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny 8 cm, 

 poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 

wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
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sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy 

powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) 

nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 

układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.4 Folia kubełkowa  
Punktem mocowania folii jest górna krawędź fundamentu, ok. 10 cm nad hydroizolacyjną 

powłoką bitumiczną, zaś dolny punkt powinien znajdować się nad rurą drenażową. Montaż 

następuje poprzez rozwijanie folii kubełkowej bezpośrednio z rolki, najczęściej poziomo-

wzdłużnie. Znacznym ułatwieniem w łączeniu folii są same kubełki, które na zakładach pod 

wpływem nawet niewielkiego nacisku wchodzą jeden w drugi. Tam, gdzie jest to wymagane, 

górna krawędź folii kubełkowej może być wykończona specjalnym profilem zamykającym, tzw. 

listwą wykończeniową.  

Folię mocuje się do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w 

ilości min. 5 szt./m2. W niektórych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy użyciu 

tymczasowych podpór podtrzymujących folię w trakcie obsypywania. Po zasypaniu wykopu 

wystający brzeg folii może być ucięty do poziomu podmurówki lub gruntu.  

Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń  (punkty przylegające do ściany). 

Folię należy łączyć na zakład. W zastosowaniach pionowych zakłady połączeń bocznych muszą 

obejmować 3-5 rzędów stożków (10-15cm), a połączeń góra – dół: 2-4 rzędy. Mniejsze zakłady 

można stosować, jeśli miejsca łączeń uszczelnione są dodatkowo klejem butylowym bądź 

podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć. 

W poziomych zastosowaniach folii kubełkowej, np. na tarasach wszystkie zakłady muszą 

być takie same i powinny wynosić 3-4 rzędy. Mocowanie stanowi czynność pomocniczą, 

ponieważ folia kubełkowa po zabudowaniu jest przysypana lub zalana betonem. 

Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęścić. Inaczej podczas zapadania się gruntu, 

folia kubełkowa może się zwijać, marszczyć, rysując czy nawet trwale uszkadzając warstwę 

izolacyjną. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w B-00.00.00.  „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  

Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

9. ELEMENTY ODBIORU ROBÓT 

Wykonanie izolacji obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.5. PN-EN ISO 527-3:1996  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 

5.6. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 

5.7. PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 

5.8. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

5.9. 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. 

5.10. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

5.11. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów  

  

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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SST B9                                                                          CPV 92522200-8   

 

ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji 
elewacji.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie 

renowacji elewacji.  
1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie renowacji elewacji.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B-00. 00.00.   
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
Dokumentacją Projektową i ST.   
2. MATERIAŁY   
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO.  

- Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. 
Preparat  rozpuszczający w sposób delikatny ale bardzo skuteczny 
zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i 
kamień naturalny. 
-Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający rozpuszczalniki 
organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. 
- Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych: cegły, kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego 
bez dodatków hydrofobizujących. 
- Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. 
- Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji. 
Charakteryzująca się wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu.  
W małym stopniu podatna na zarysowanie.  
- Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi. 
- Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych. 
-Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do hydrofobizującej 
impregnacji mineralnych materiałów budowlanych 
-Pręty do zszywania pęknięć w ścianie 
Ze względu na charakterystykę uszkodzeń ścian, zabytkowy charakter budynku oraz brak odpowiednich 
rozwiązań alternatywnych poleca się zastosować technologię zszywania muru. 
Pręty i kotwy śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 
1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych: 

- umowna granica plastyczności Re0,2 220 MPa, wytrzymałość na rozciąganie Rm 510 MPa, wydłużenie 

względne A5 45 % 
- antykorozyjna powłoka gruntująca – do zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia 
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- preparat wzmacniający podłoże betonowe – do wyrównania chłonności oraz przyczepności warstwy 
podkładowej z kolejnymi warstwami zaprawy. 
- masa naprawcza do betonów np. Viscacid PCC Grund, lub inne o zbliżonych parametach. 
- zaprawa tynkarska 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, przecinaki; 
narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego 
piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim 
ciśnieniem, 
- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
urządzenia do natrysku bezpowietrznego opryskiwacz butelkowy, kompresy, 
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, 
pojemniki na zaprawę, 
- do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, opryskiwacz 
butelkowy. 
- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą 
gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 
- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz 
workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić 
przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. 
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
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. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy prowadzić ściśle z wytycznymi konserwatorskimi, z projektem budowlanym i zaleceniami 
zawartymi w instrukcjach technicznych.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania  

Czyszczenie: 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. 

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji z cegieł jest delikatne 
strumieniowanie (piaskowanie) 

-Skuć wszystkie luźne, zmurszałe i „głuche” warstwy tynku oraz substancji konstrukcyjnej – SST . 

Roboty rozbiórkowe. 

 - oczyścić wszystkie widoczne zbrojenia z kurzu, naleciałości oraz rdzy. 

Dezynfekcja  

- zdezynfekować przyziemne partie murów do wysokości powyżej 70 cm nad poziom terenu 

- użycie preparatu biobójczyego SST. Roboty malarskie 
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Wzmacnianie 

- prace naprawcze – szycie miejscowe, ściągi – wg programu prac konserwatorskich z projektu 

budowlanego.  

- oczyszczone widoczne zbrojenie zagruntować powłokami antykorozyjnymi  

Uzupełnianie 

- drobne ubytki w strukturze cegieł ceramicznych uzupełnić zaprawą przeznaczoną do 

uzupełniania materiałów ceramicznych 

- ubytki cegieł – uzupełnić wg SST Roboty murarskie .  

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym na 
estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil 
wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy 
przypowierzchniowej. 

- ubytki w elementach żelbetowych zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże, następnie 

uzupełnić masami przeznaczonymi do napraw betonu. 

- spoiny w cegle uzupełnić zbliżonymi zaprawami mineralnymi SST Roboty murarskie. 

Spoiny zniszczone należy usuwać na głębokość min 2 cm. 

- ubytki w tynku oraz fragmenty surowego muru uzupełnić zaprawą tynkarską SST Roboty 

tynkarskie, o składzie i właściwościach podobnych do zaprawy pierwotnej. 

Zabezpieczenie 

- Malowanie tynków elewacji farbą krzemoorganiczną – silikatową SST Prace malarskie 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.   
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem   
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest 
aby spełnione zostały następujące warunki: 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 

W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej 
dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
Jednostką obmiarową jest oczyszczenie powierzchni – m2, 
Klejenie i szycie pękniętych murów – msc 
Spoinowanie cegieł - m2 
Uzupełnianie ubytków tynku - dm2 
Wzmacnianie powierzchniowe elementów – dm2 
   
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w B-00.00.00 .  

2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót  

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 

dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.   
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny 

być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.   
Odbiór poszczególnych etapów robót  
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed przystąpieniem 
do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, 
rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu.    
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w  Specyfikacji technicznej  B.00.00.00 

Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek 

zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza 

w 

świeżej zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej 

stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 

tynkowania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SST B10                                                                         CPV 45442100-8  

 

ROBOTY MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu malowania powierzchni zewnętrznych budynku sal gimnastycznych . 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4.Zakres robót objęty SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

Powłok malarskich przy zastosowaniu farb krzemoorganicznych- silikatowych. 

Wykonania impregnacji biobójczej – zniszczenia żywotności mikroorganizmów.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących 

zasad: 

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 

ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 

konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 

bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 

stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 

zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 

farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 

stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 

wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 

grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru, 

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 

krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 

ochronnym, 
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- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 

ołowiu, fluatów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót. 

- farby krzemoorganiczna- silikatowe -  farby przeznaczone na ekspozycje zewnętrzną w kolorze 

wyjściowym NCS nr 1500 dla elementów pionowych podziałów (elementy konstrukcyjne) oraz 

NCS 3500 dla powierzchni płaskich (pola wypełniające)  

Ostateczną kolorystykę należy ustalić komisyjnie na podstawie prób. 

- środki do impregnacji biobójczej – zastosowanie w miejscu ścian fundamentowych i 

znajdujących się pod gruntem oraz w pasach cokołowych ścian fundamentowych . 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby powinny być pakowane zgodnie w wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 

„Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody określania wymiarów i pojemności” i 

przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w B-00.00.00 . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 

Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano  B-00.00.00. 

4.1. Warunki transportu 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 

układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

4.2. Warunki składowania 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 

działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 

120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B-00.00.00 . 

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą 

ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu 

efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania 

podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 

malowania 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

- równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy  

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 

- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 

(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
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wskaźnikowymi Hydrotest. 

Warunki przystąpienia do robót 

Termin robót. Roboty malarskie na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 

wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w 

tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12% 

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie 

może nastąpić spadek poniżej 0°C. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 

naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 

produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 

zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 

a) ubytki uzupełnić i naprawić zgodnie z SST Roboty konserwatorskie elewacji, oraz SST 

Roboty tynkarskie 

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 

Podłoża tynkowe: 

Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i 

uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować: 

5.5. Wykonywanie powłok malarskich 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 

Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i 

wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 

odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - 

wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w 

stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; 

pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 

malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy 

malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 

był prostopadły do ściany z oknem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w B 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 

(w temperaturze +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego, 

• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 

• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
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sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 

a) jakości materiałów malarskich, 

b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

c) stopnia skarbonizowania tynków, 

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 

schnięcia powłok. 

e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

f) sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny 

potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

W m2 powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w B 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót; 

-Zatwierdzoną dokumentację techniczną 

-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 
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- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

8.4. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje 

się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 

zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu 

przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia 

usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod 

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z 

równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja 

nr 351/98. ITB, Warszawa1998. 

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 

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

farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

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

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

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

• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 


