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ST-00.00.00. Wymagania ogólne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

• tytuł robót: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 " 
• miejsce wykonania robót: 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 38  

1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4.Określenia podstawowe 
1. Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt  małej architektury.  
2. Budynek  - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
3. Budowla  - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, 
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  

4. Roboty budowlane  - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  

5. Remont  - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

6. Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana 
przez zaplecze budowy.  

7. Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

8. Dokumentacja budowy  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu  

9. Dziennik budowy  - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

  

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy  . 

• Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże 
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dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji 
technicznych 

Dokumentacja projektowa  . 

• Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST.  

• Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 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 były zawarte 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 dokumentach kontraktowych, 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 projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

• W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy.   

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony e 
cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   

• W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 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.  

• Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:  
1.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
2.  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami  
3.  możliwością powstania pożaru 

Ochrona przeciwpo żarowa.   

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.  
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.  
• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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Ochrona własno ści 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 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. 

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów.   

• Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z 
terenu robót 

Bezpiecze ństwo 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. 

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 ostatecznego. 

  

2.Materiały 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym.   

• Materiały nie odpowiadające 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów.   

• Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

• Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów.   

• Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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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 ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót. 
• Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

• Na żądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  

4.Transport 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu.  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

• 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. 
  

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 oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeżeli 
będzie wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• 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. 

  

6.Kontrola jako ści robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 

Dziennik budowy.   

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

• Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  
• Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
  

7.Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót.   

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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8.Odbiór robót 

Odbiór robót zanikaj ących.   

• 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. 

Odbiór cz ęściowy.   

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
• Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
• Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny.  

• 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. 

  

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
dokumentach umownych ( ofercie). 

  

10.Przepisy zwi ązane 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)  

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

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 
poz. 735)  

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 
póz. 476)  

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)  
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10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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ST-0001. Rusztowania systemowe  

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Rusztowania systemowel" 
• "Roboty ciesielskie - rusztowania i konstrukcje zabezpieczające" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m (przyjęto zsyp 15m) 
• Wykonanie daszków zabezpieczających 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

• deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III 
• drewno okrągłe na stemple budowlane 
• gwoździe budowlane okrągłe gołe 
• maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  zsyp budowlany do gruzu  

Nie dotyczy. 
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR AT-05 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR AT-05 przy rozdziale "Rusztowania systemowe ", zakres tabel: 1600 - 1699 
• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - rusztowania i konstrukcje zabezpieczające", 

zakres tabel: 0419 - 0425 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0002. Roboty pokrywcze 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Roboty pokrywcze" 
• "Roboty odgrzybieniowe" 
• "Roboty impregnacyjne" 
• "Krycie dachów w systemie " 
• "Roboty wstępne i uzupełniające" 
• "Pokrycia dachowe" 
• "System odwodnieniowy " 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Rozbiórka pokrycia z dachówki - rozebranie całego pokrycia 
• Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
• Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku 
• Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 

5 m2 - więźba 
• Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 

5 m2 - pozostała część deskowania, obustronnie 
• Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - dwukrotne (więźba) 
• Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - dwukrotne, deskowanie pozostałe 
• Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną 
• Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 
• Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynk-tytan 
• Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynk-tytan 
• Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynk-tytan 
• Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej - każda mocowana 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Rodzaje materiałów  

• Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku 
(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

• Inne blachy płaskie : 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
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b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

• Blachy profilowe , grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

• Blachy trapezowe , cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, 
T35 powlekane lakierem. 

• Blachy dachówkowe , grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185 
mm, a długość od 860-7200 mm. 

• Płyty z tworzyw sztucznych : 
− płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
− płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

Sprzęt do wykonywania robót  

• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

• Środek impreg-grzybobój.solny 
• gąsior ceramiczny 
• klamra do gąsiorów ceramicznych 
• łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm 
• taśma uszczelniająco-wentylacyjna 
• wspornik łat kalenicowych/grzbietowych 
• folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego 
• gwoździe budowlane okrągłe gołe 
• łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II 
• blacha z c-t 0.60 mm 
• spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 
• uchwyty do rur spustowych 
• uchwyty do rynien dachowych 
• zaprawa cementowa m. 80 
• dachówka ceramiczna 
• dachówka ceramiczna połówkowa 
• dachówka ceramiczna wentylacyjna 
• klamra boczna do dachówek ceramicznych 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  żuraw okienny 0.5 t  

Nie dotyczy. 

•  wyciąg  
•  środek transportowy  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów 

Transport materiałów:  

• Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
o samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
o samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
o ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną korzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

• Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 

A. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
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• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 
3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 
asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

• w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w pkt. A., 

• deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku 
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna 
być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 
Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być 
większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

• papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami, 
• podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy 

wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych 
fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blach ą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

• podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być 
większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

• odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie 
więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

• podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. A., łączonych na 
wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się 
układanie desek na styk, 

• gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą 
cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu 
blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 

• w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład 
powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

• podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. A. 

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 

• łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
• pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 

wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworz yw sztucznych 
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania: 

• podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
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• przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
• rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 
• przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm; 

wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski 
kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, 

• przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 
o 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 
o  20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

• wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 
• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
• podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. A. 
• rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien 

wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna 
szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

 
5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tw orzyw sztucznych 
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy przestrzegać 
następujących wymagań: 

• przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do 
rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci 
dachowych, 

• płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów 
dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 

• przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia 
dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

a) 35 cm przy okapach bez rynien, 
b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

• w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje 
się uchwyty (haki) rynnowe, 

• na płatwie mogą być zastosowane: 

a) dźwigary lub rury stalowe, 
b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 
c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara) 
dachowego. 

• płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, 
• podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać 

wymaganiom pkt. A., 
• rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien 

wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna 
szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

5.7. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
 
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich  

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

o podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: A., 5.2, i 5,3, 
o roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie 
niższej niż 5 °C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
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o blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. 
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, wszystkie 
wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

• Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch 
rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności 
od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz 
gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do 
okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. 
Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym 
brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być 
przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 

o w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 
mm, 

o w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 
20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

o w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach 
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek 
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące 
obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny 
być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. 
Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

• Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy 
jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

o w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 
o w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; 

dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze 
sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny 
być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw 
języków nie powinien być większy od 46 cm, 

o w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na 
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci 
na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do 
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 
mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. 
Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 

• Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą 
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla 
blach układanych na ciągu. 
 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na 



 17

rąbki leżące.| 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych  

•  Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów 
grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania 
zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. 
 
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby 
każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu 
wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 
 
Arkusze blachy powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami 
o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na 
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od 
nachylenia połaci dachowej. 
 
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być 
pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną 
indywidualnie do profilu blach. 
 
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 

• Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-
02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na 
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 
55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast 
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, 
należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku 
pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu 
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować 
tylko blachą górną. 
 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia 
połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub 
śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy 
mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w 
przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności 
giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za 
pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy 
grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
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•  Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
 
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w 
obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-mied ź-tytan 
 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane 
zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być 
odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości 
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w 
projekcie normy EN 988. 
 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na 
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 
 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej  

Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być 
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
 
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny 
być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 

5.7.5. Inne pokrycia z blach  

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 505:2002. 
 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek 
stojący. 
 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, 
organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 502:2002. 
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Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek 
stojący i na zwoje. 

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, 
falistym, dachówkowym. 
 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami 
metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny 
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002. 
 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN 
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na 
rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na 
działanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

• blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły 
lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających 
podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych, 

• po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, 

• blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w 
każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

• przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie 
co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

• pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

• niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 
30° zaleca si ę stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy 
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

• wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 

5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych  

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6. 
 
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i 
innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 
 
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. 
 
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność 
materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę 
wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 
2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować 
podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 
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Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość 
co najmniej jednej fali. 
 
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 

5.8. Obróbki blacharskie  

• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
• Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 

• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

• Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

• Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 

• Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

• Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 
94702:1999 

• Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

• Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 
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6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by ć przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przyst ąpieniem do wykonania pokry ć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2. 

Kontrola wykonania pokry ć 

• Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

• Pokrycia z blachy 
 Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR K-05 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR AT-09 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 
•  

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty pokrywcze", zakres tabel: 0501 - 0535 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 

• dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót okre śla si ę na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ins pektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty odgrzybieniowe", zakres tabel: 0610 - 0626 
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• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty impregnacyjne", zakres tabel: 0627 - 0632 
• w katalogu KNR K-05 "Krycie dachów w systemie BRAAS", przy rozdziale: 301 - 399 
• w katalogu KNR AT-09 przy rozdziale "Roboty wstępne i uzupełniające", zakres tabel: 0101 - 0104 
• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0501 - 0524 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 

• dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót okre śla si ę na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ins pektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

• w katalogu KNR K-05 przy rozdziale "System odwodnieniowy Braas StabiCor", zakres tabel: 0301 - 0302 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub 
za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 

• Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
• Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
 – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
 – spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

• Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
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jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 – poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
cenę pokrycia,  
 – w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbiór pokrycia z blachy  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Zakończenie odbioru 

• Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

9.2.Podstawa płatno ści - szczegółowe zasady 

Pokrycie dachu blach ą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
• oczyszczenie podkładu, 
• pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 

koszy, narożników 
• (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem 

płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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• przygotowanie, 
• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

10.2.Normy i instrukcje 

Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r. 
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ST-0003. Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej ko nstrukcji dachów 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachów" 
• "Roboty ciesielskie - rozbiórki konstrukcji drewnianych" 
• "Konstrukcje drewniane dachowe" 
• Robót zawartych w katalogu: "KNR-W 4-01" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 
• Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm 
• Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 
• Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 
• Rozebranie elementów stropów drewnianych - podłoga z płyty OSB 
• Więźba dachowa - uzupełnienie elementów podlegającyh wymianie 
• Elementy dekoracyjne (wróblówka oraz gzyms) 
• Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II 
• gwoździe budowlane okrągłe gołe 
• listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
• bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 
• bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 
• deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III, malowane i rzeźbione 
• Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Drewnochron - bezbarwny 
• śruby,podkładki,nakrętki 

Nie dotyczy. 

  

3.Sprzęt 
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3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

•  środek transportowy  
•  wyciąg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR-W 4-01 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachów", 
zakres tabel: 0412 - 0416 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - rozbiórki konstrukcji drewnianych", zakres tabel: 
0426 - 0432 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0401 - 0410 
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8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0004. Konstrukcje stalowe ró żne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Konstrukcje stalowe różne" 
• "Roboty betonowe i żelbetowe" 
• "Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne" 
• "Roboty murowe" 
• "Stolarka" 
• "Roboty ziemne" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Zbiorniki - płaszcze zbiorników o pojemności do 100 m3 - demontaż 
• Rozbiórka betonowych czapek kominowych 
• Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 
• Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 
• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
• Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z 

cegieł 
• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie 

wykończone 
• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie 

wykończone - skrzydła 1,70x2,00m 
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 

1.4.Określenia podstawowe| 

• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
• Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
• Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 
• Stopie ń wodoszczelno ści – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

• Stopie ń mrozoodporno ści – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

• Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa. 
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• Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie R bG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
• dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 
196-6;1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach – normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sparwdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach);  

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.  
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
• wskaźnik rozkruszenia: 

o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

• nasiąkliwość – do 1,2%, 
• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki – do 0,1%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm – 14÷19%, 
• do 0,50 mm – 33÷48%, 
• do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
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• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – do 0,2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 
• uplastyczniającym, 
• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 
• przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
• wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
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do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych iwiększych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości 
cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
• 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie   niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 

• wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm, 
• wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięcięm przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 
• metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-
06250 nie mogą przekraczać: 

• +20% wartości wskażnika Ve-Be, 
• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
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Nie dotyczy. 

• Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) 
• deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 
• gwoździe budowlane okrągłe gołe 
• ościeznice drewniane 
• szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane 
• skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 
• skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe' 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  spawarka elektryczna wirująca 300 A  
•  środek transportowy  
•  żuraw samochodowy 5-6 t  

Nie dotyczy. 

•  wyciąg  
•  betoniarka wolnospadowa elektryczna  
•  samochód samowyładowczy do 5 t  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze +15oC, 
• 70 min. – przy temperaturze +20oC, 
• 30 min. – przy temperaturze +30oC. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 
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Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.| 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki beto nowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 
• sposób zagęszczania, 
• obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
• zapewniać odpowiednią szczelność, 
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do  łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej.  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
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zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badani 

Badania składników 
betonu 
 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 
 

j.w. 
 
 

2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości 
zanieczyszczeń 
– wilgotności 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 
 
 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 
Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 
i Aprobata 
Techniczna 

  

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. 
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w.   

Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

j.w. 
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

j.w. 
2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 
m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 
5) Przepuszczalność 
wody 

j.w. j.w. 

 
Tolerancja wykonania 
 
Wymagania ogólne 

• Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

• Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 
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łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

• Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
• Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
• Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 

do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 

System odniesienia  

• Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

• Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty (ławy-stopy)  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Słupy i ściany  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 
nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L < 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L > 500 m. 

• Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości  sigma (E)hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa 
niż: 
Ehi /300 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N1, 
Ehi /400 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N2. 
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Belki i płyty  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy Hi < 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

Przekroje  

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i kraw ędzie  

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
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• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki  

• Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-05 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-05 przy rozdziale "Konstrukcje stalowe różne", zakres tabel: 0200 - 0299 
• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i żelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214 
• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201 

- 0290 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym 
lub mniejszym od 6 cm2. 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355 
• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Stolarka", zakres tabel: 1001 - 1021 
• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0108 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

9.2.Podstawa płatno ści - szczegółowe zasady 

Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
• oczyszczenie deskowania, 
• przygotowanie i transport mieszanki, 
• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 

zakotwień, marek, rur itp., 
• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

10.2.Normy i instrukcje 

Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
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PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz 
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą 
wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST-0005. Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa ty nków zewn ętrznych 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych" 
• "Roboty malarskie" 
• "Zabudowa poddaszy, okładziny sufitowe, sufity podwieszane" 
• "Malowanie" 
• "Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych" 
• "Roboty malarskie - malowanie tynków wew.farbami oraz tapetowanie ścian" 
• "Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i 

balkonach 
• Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych 
• Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 
• Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych Na profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do 

więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) 
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania 
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania - klatki schodowe 
• Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach 

prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 

biegach i spocznikach 
• Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatka 

schodowa 
• Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 

jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - zabudowa wentylacji 
• Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 

obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianka na strychu (pomieszczenie) 
• Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 

obustronnym jednowarstwowo 100-01 - demontażpłyt do wymiany 
• Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 

obustronnym jednowarstwowo 100-01 - uzupełnienie płyt 

1.4.Określenia podstawowe 
• Tynk  - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub 

bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 
sufitów i twardnieje po zastosowaniu  

• Zaprawa  - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych 
składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania.  

• Strop  - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku  
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• Marka zaprawy  - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na 
ściskanie zaprawy po 28 dniach  

• Podło że - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub 
powłoka malarska 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe  

• Podło że malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

• Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

• Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

• Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

• Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
• Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 
• Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 
• Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
• Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcie ńczalne wod ą – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
• Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki. 

• Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
o żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
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• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

o rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
o mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

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

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

1.4.Określenia podstawowe 

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

• roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 

• Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
• wykonanie  – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
• procedura  – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

• ustalenia projektowe  – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
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Materiały  

Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

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

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 

„Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 
• agregatu tynkarskiego, 
• betoniarki wolnospadowej, 
• pompy do zapraw, 
• przenośnych zbiorników na wodę. 

1.4.Określenia podstawowe 

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

• roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
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• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

Materiały 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 79405 – wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1   

Lp.  Wymagania  
GKB  

zwykła  
GKB  

ognioodporna  
GKBI  

wodoodporna  
GKFI wodo- i 
ognioodporna  

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

4. 

Masa 1m2 płyty o 
grubości [kg] 

  

9,5 < 9,5 - - - 

12,5 < 12,5 11,0÷13,0 <12,5 11÷13,0 

15,0 < 15,0 13,5÷16,0 <15,0 13,5÷15,0 

>18,0 < 18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <10,0 

6. 
Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 
stronie  
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  data 
produkcji 

kolor 
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu niebieska Czerwona niebieska czerwona 
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Tabela 2  

 
Grubość 

nominalna płyty 
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
 kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 
1. grubość – 6,5±0,5 mm 
2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm 
3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 
4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg 
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N  
                                                                            – równolegle do kierunku włókien – min. 110N 

Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-karton owych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy 
specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
 
Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
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2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• cement 25 z dodatkami 
• ciasto wapienne (wapno gaszone) 
• piasek do zapraw 
• woda z rurociągu 
• farba SILIKATOWA SA 
• środek gruntujący  
• folia paroizolacyjna 
• łącznik wzdłużny CD 60 
• masa szpachlowa  
• masa szpachlowa wykończeniowa  
• Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) 
• profil CD 60  
• profil UD 30 
• taśma spoinowa  
• taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm 
• wieszak  bezpośredni do CD 60 
• wkręt do drewna 
• wkręt TN 25 i 35 
• farba o podwyższonej odporności na ścieranie 
• gips szpachlowy 
• mydło techniczne maziste (szare) 65% 
• wapno suchogaszone 
• filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 
• kołki do wstrzeliwania 
• kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 
• kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 
• kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 
• płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 
• taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 
• wkręty do płyt gipsowych 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  wyciąg  
•  środek transportowy  
•  betoniarka wolnospadowa elektryczna  

Nie dotyczy. 
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów 

Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400 
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

4.2.Transport materiałów 

Transport materiałów 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.Transport materiałów 

Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 
mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 
• Tynki będą wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli składające się z obrzutki i narzutu, kategoria tynku II 

wg PN-70/B-10100.  
• Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje się wykorzystanie narzędzi i urządzeń mechanicznych.  
• Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały należy przewieźć na miejsce wskazane przez 

Inżyniera.  
• Roboty tynkarskie powinny być prowadzone ręcznie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed 

rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podłoże powinno być 
przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania 
tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego 
(możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju 
zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu i 
trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gładź, powinna być niższa niż 
marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą. Tynk powinien być wykonany na całej powierzchni 
ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.  

• Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się wykonanie robót tynkowych w 
temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych 
w Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur. Świeże 
tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w przypadku 
prowadzenia robót w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne 
powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą. 

Przygotowanie podło ży 

• Podłoża z elementów ceramicznych i z cegły wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do 
otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. niezapełnione zaprawą na 
głębokość 10÷15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed 
przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tę głębokość albo zastosować inne środki zapewniające 
trwałą przyczepność tynku do podłoża.  

• Podłoże z betonów kruszywowych powinno być równe, ale szorstkie. W przypadku konieczności 
tynkowania gładkiego podłoża betonowego należy jego powierzchnię naciąć dłutami ręcznymi lub 
pneumatycznymi i po nacięciu dokładnie oczyścić. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych 
elementów prefabrykowanych.  

• Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i 
substancji tłustych oraz zmyć wodą. 

Przyczepno ść tynku  

• Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewniać takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp.  

• Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu i trójwarstwowych nie powinna być 
mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
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Minimalne warto ści siły przyczepno ści tynku do podło ża w zależności od rodzaju tynku  

Rodzaj  
tynku   

Minimalna przyczepno ść  
tynku do podło ża w kG/cm2  

1 2 

W 0,10 

CW, GW, CGI 0,25 

C 0,40 

G 0,50 

Grubo ść tynków kategorii II  

Podło że lub podkład  Grubo ść tynku  Dopuszczalne odchyłki  

1 2 3 

cegła, beton 15 mm - 5 mm 

drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 20 mm + 3 mm 

  

Wady i uszkodzenia powierzchni tynków  

• Nierówności - widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku (np. śladu wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 
5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej,  

• Wypryski i spęcznienia - powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.  

• Dla tynków surowych dopuszcza się je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.  
• Pęknięcia na powierzchni tynku są niedopuszczalne - z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza 

się włoskowate rysy skurczowe,  
• Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających do 

podłoża są niedopuszczalne,  
• Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynku są niedopuszczalne. 

Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi tynków  

• Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo 
też tworzyły powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w 
dokumentacji.  

• W przypadku tynków wewnętrznych kategorii II dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie 
mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać wielkości  

o odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 
niż 4 mm na całej długości łaty kontrolnej  

o odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 4 mm na 1 m  
o odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 4 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

o odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe 
niż 4 mm na 1 m 
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Wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatac yjnych  

• Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz 
piecach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie 
bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania 
podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy 
wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą. 

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 
itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz 
resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło ży mineralnych przeznaczonych do malowania    

Lp.  Rodzaj farby  
Największa  

wilgotno ść podło ża, 
w % masy  

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
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elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po 
starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

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

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 
zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych. 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
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5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w 
pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• spękań, 
• łuszczenia się powłok, 
• odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
• być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
• nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 

• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
• dobrze przylegać do podłoża, 
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

  

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 

Warunki przyst ąpienia do robót 

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

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

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

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

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

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

Przygotowanie podło ża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
Spoiny w murach ceglanych 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych  

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1. 

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

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

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

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

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

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

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

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego. 
 
5.3.3. Przygotowanie podłoża: 

• podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
• stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
• przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga 

wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
• dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki 
do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się 
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości 
zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i 
powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej 
tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli 
dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego 
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich 
(np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty 
powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie 
dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
 
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można 
zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na 
ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką 
stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. 
Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
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5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane 
otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy 
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie 
co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt 
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

5.4. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty 
drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. 
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 

• Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm 
• Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to 
osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 
30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 
mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 
rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez 
podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany 
podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
 
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

5.5. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej 
„warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
• jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 

• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

• rozmieszczenia płyt, 



 59

• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ 
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych 
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12, 5 lub 
15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach   
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Grubo ść płyty [mm]  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpi ętość między 
elementami no śnymi [mm]  

9,5 
poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 
poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
 
5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie d rewnianym 
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest 
równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami 
mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. 
Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 

    

Wymiary listew 
 [mm]  

Dopuszczalne odległo ści (d)  
między elementami kotwi ącymi [mm]  

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 

szerokość (e) 50 
800 

grubość (f) 32 

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się 
ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym 
przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy 
głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew 
w warstwie nośnej. 
   

Wymiary listew no śnych 
 [mm]  

Dopuszczalne odległo ści (d) 
 między listwami głównymi [mm]  

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 

szerokość (e) 50 
800 

grubość (f) 32 

 
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz 
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:   

Wymiary listew głównych 
 [mm]  

Dopuszczalne odległo ści (a) 
 między  elementami kotwi ącymi [mm]  

szerokość (b) 63 
1100 

grubość (c) 38 
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Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów 
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:   

Wymiary listew głównych 
 [mm]  

Dopuszczalne odległo ści (a) 
 między  elementami kotwi ącymi [mm]  

szerokość (b) 38 
1400 

grubość (c) 63 

5.7. Sufity na ruszcie stalowym 
5.7.1. Ruszt stalowy – standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego 
systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 

Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy 
chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) 
lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również 
dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu 
usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 
mocowanych do ścian.   

Grubo ść płyty gipsowo-
kartonowej [mm]  

Dopuszczalna odległo ść 
między wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległo ść  
w warstwie głównej [mm]  

dopuszczalna odległo ść  
w warstwie no śnej [mm]  

9,5 
12,5 
15,0 

850 
850 
850 

1250 
1250 
1000 

420 
500 
550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Kontrola, pomiary i testy  

Wymagania w zakresie terminów.  

• Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na 
przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 28 
dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem 
roku od ukończenia robót tynkowych. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, podkładów 
oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
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• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W 
szczególności kontrola powinna obejmować 

o sprawdzenie podłoży, 
o sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
o sprawdzenie grubości tynku, 
o sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
o sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 
powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
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• w przypadku farb ciekłych: 
o skoagulowane spoiwo, 
o nieroztarte pigmenty, 
o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
o kożuch, 
o ślady pleśni, 
o trwały, nie dający się wymieszać osad, 
o nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
o obce wtrącenia, 
o zapach gnilny, 

• w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
o ślady pleśni, 
o zbrylenie, 
o obce wtrącenia, 
o zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.8. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

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

o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
o prawidłowości przygotowania podłoży, 
o jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
o sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
o sprawdzenie odporności na wycieranie, 
o sprawdzenie przyczepności powłoki, 
o sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki: 
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

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



 64

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszywm 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
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• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR K-04 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR AT-43 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 
•  

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych", 
zakres tabel: 0722 - 0735 

• w katalogu KNR K-04 przy rozdziale "Roboty malarskie", zakres tabel: 0201 - 0202 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur 
należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w 
tablicy 2. 
 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami    

Lp.  Stosunek rzutu powie rzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub 
sufitu  

Współczynnik  

a b c 

01 
02 
03 
04 

do 10%  
do 20% 
do 40% 
ponad 40% 

1,10 
1,20 
1,40 
2,00 

  

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 
ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), 
stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej  

Lp.  Nazwa elementu  Współczynniki  

a b c 

 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
 
 

06 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 
ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 
– bez szczeblin 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 
 
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 
– bez szczeblin 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 

 
 

1,30 
2,30 
1,90 
1,70 
1,50  

 
1,90 
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07 
08 
09 
10 
 
 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 
 
Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 
– pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 
– pełnymi z obramowaniem gładkim 
– pełnymi z obramowaniem profilowanym 
– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby 
– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej 
szyby 
– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 

4,00 
3,20 
2,75 
2,30 

 
 

2,10 
2,50 
3,00 
2,50 
2,10 
1,70 

 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, 
opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną 
powierzchnię opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

W SST można ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub 
do rozdz. 14KNNR 2. 

• w katalogu KNR AT-43 przy rozdziale "Zabudowa poddaszy, okładziny sufitowe, sufity podwieszane", 
zakres tabel: 0201 - 0215 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1514 
• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych", 

zakres tabel: 0705 - 0721 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

• w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty malarskie - malowanie tynków wew.farbami oraz 
tapetowanie ścian", zakres tabel: 1201 - 1205 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych", zakres tabel: 2001 - 
2011 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
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Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 
określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór robot zanikaj ących.  

• Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez 
opóźniania ogólnego postępu robót. 

• Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 
o podłoże przy robotach tynkarskich,  
o stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej 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. 

Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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, 
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• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie 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 powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
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 do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 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 robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 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 malarskich. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

o tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
o w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
• Odbiór tynków 
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o Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 

o Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

o Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
o Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi 
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
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Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 mb 

  

nie większe niż 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

  

nie większe niż 2 mm 

  

  

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

9.2.Podstawa płatno ści - szczegółowe zasady 

Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• próby kolorów,  
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
• wykonanie prac malarskich, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
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uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST. 

9.2.Podstawa płatno ści - szczegółowe zasady 

Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, któ ra obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

9.2.Podstawa płatno ści - szczegółowe zasady 

Podstaw ą rozliczenia finansowego, z uwzgl ędnieniem zapisów zawartych pomi ędzy Wykonawc ą a 
Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana ilo ść m2 powierzchni suchego 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

10.2.Normy i instrukcje 
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• PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
• PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
• PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10.2.Normy i instrukcje 

Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

10.2.Normy i instrukcje 

Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydanie ITB – 2003 rok. 

 



 73

 

10.2.Normy i instrukcje 

Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów  podwieszanych 
oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r. 
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ST-0006. Izolacje cieplne i akustyczne stropów, pod daszy i dachów płaskich 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Izolacje cieplne i akustyczne stropów, poddaszy i dachów płaskich" 
• "Izolacje" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 

krokwiowego 
• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 

jedna warstwa 
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• folie paroizolacyjne 
• płyty z wełny mineralnej  
• folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 
• Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  wyciąg  
•  środek transportowy  
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9-12 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 9-12 przy rozdziale "Izolacje cieplne i akustyczne stropów, poddaszy i dachów płaskich", 
zakres tabel: 0301 - 0303 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0617 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0007. Podłogi i posadzki 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Podłogi i posadzki" 
• "Uzupełnienie do rozdziału 03 Knr 2-02" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 
• (z.VI) Podkłady betonowe grubości 4 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 

pow. ponad 8 m2 
• (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 
• (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - klatka schodowa 
• Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w 

"karo". 
• Ślepa podłoga z płyt sklejkowych - płyta OSB 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Rodzaje materiałów 
 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
   Grupa B I. 

• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
   Grupa B IIa. 

• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
   Grupa B IIb. 

• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
   B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek 
dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
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• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

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

Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

Sprzęt i narz ędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• cement 25 z dodatkami 
• piasek do betonów zwykły 
• preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 
• żwir do betonów zwykłych 
• płytki z kamieni sztucznych 
• zaprawa klejąca 
• zaprawa spoinująca 
• gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 
• płyta OSB 25mm 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  "Miksokret" 28 kW  
•  środek transportowy  
•  wyciąg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów 

Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
o wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 
o roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
o wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

• Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu  budowy stanu surowego. 

• Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

• Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

5.3. Podło ża pod wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią 
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
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– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje 
się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej 
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą 
niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
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usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 
rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
 
Impregnowane mogą być także płytki. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
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Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

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

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót 
i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 
w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy 
mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 
mm 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące wykładzin i okładzin 
 
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 

mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm 

na długości 2 m, 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 

mm na długości całej okładziny, 
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNRNKB 202 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 
• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-21 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu NNRNKB 202 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1100 - 1199 
• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
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świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

• w katalogu KNR 0-21 przy rozdziale "Uzupełnienie do rozdziału 03 Knr 2-02", zakres tabel: 4001 - 4007 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej 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. 

Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• protokóły odbioru podłoże, 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności 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 wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”. 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 wykładzinach i okładzinach. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

9.2.Podstawa płatno ści - szczegółowe zasady 

Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równie ż przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

10.2.Normy i instrukcje 

Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
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PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 
do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), 
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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ST-0008. Instalacje centralnego ogrzewania - ruroci ągi i armatura 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Instalacje centralnego ogrzewania - rurociągi i armatura" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Demontaż rurociągu - wycięcie fragmentu rury w sali plastycznej wraz z zaślepieniem 

1.4.Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewcza wodna   

• Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do 
przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.  

• W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej 

Część wewn ętrzna instalacji ogrzewczej   

• Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej   

• Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, 
gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika 
grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego   

• Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego   

• Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez 
otwarte naczynie wzbiorcze. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna   

• Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)   

• Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania 
wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
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Źródło ciepła   

• Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)   

• Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji   

• Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym 
punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne   

• Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN   

• Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 
równej 20 °C. 

Ciśnienie robocze urz ądzenia   

• Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza, trob (lub toper)   

• Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn)   

• Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubo ść ścianki rury (en)   

• Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 
ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego   

• Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią 
rur. Jest on wyrażony zależnością: S=(d-e)/2e gdzie: d - średnica nominalna zewnętrzna, e - nominalna 
grubość ścianki. 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla ru r z tworzywa sztucznego   

• Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi 
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. SDR =d/e gdzie oznaczenia jak wyżej. 

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai)   
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• Dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego najwyższa dopuszczalna temperatura 
czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której 
nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Trwało ść instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucz nego   

• Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury 
podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy założeniu 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych 
temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może 
występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym 
jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować 
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy.  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót 

Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych   
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• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez 
spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest 
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.  

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury.  

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej.  

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),  

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali 
węglowej zwykłej) i cieplnej.  

• Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  
• Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  
• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na 

kondygnację.  
• Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 

8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;.  
• Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 

montaż tych przewodów.  
• Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej 

(dla patrzącego na ścianę).  
• W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony 

pomieszczenia.  
• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie 

dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).  
• Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.  
• Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy 

sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 
jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

Podpory stałe i przesuwne  

• Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z projektem technicznym.  

• Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie 
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje 
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.  

• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów z tworzyw sztucznych podano  poni żej 

Rodzaj materiału Przewód montowany w instalacji  

i średnica rury 60°C < t < 80°C t < 60°c 

Materiał 
rury  

Średnica 
nominalna 

rury   

pionowo  
(m) 

inaczej  
(m) 

pionowo  
(m) 

inaczej  
(m) 

1 2 3 4 5 6 

PE-X DN 1 2 do DN 25  1,0 0,8 1,0 0,8 

PP-R DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7 

PP-R DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
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PP-R DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8 

PP-R DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0 

PP-R DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1 

PP-R DN 50  1,2 0,9 1,5 1,2 

PP-R DN 63 1,3 1,0 1,8 1,4 

PP-R DN 75 1,4 1,1 1,9 1,5 

PP-R DN 90 1,5 1,2 2,1 1,6 

PP-R DN 110 1,8 1,4 2,3 1,8 

PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 

PB od DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 

PB od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 

PE-X/A1/PE-X DN 12 do DN 20  1,0 0,5 1,0 0,5 

PE-K/A1/PE-HD  DN25 1,2 0,7 1,2 0,7 

PP-R/A1/PP-R DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0 

PP-R/A1/PP-R DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2 

PP-R/A1/PP-R DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3 

PP-R/A1/PP-R DN 32 1,7 1,3 1,9 1,5 

PP-R/A1/PP-R DN 40 1,9 1,5 2,2 1,7 

PP-R/A1/PP-R DN 50 2,2 1,7 2,5 1,9 

PP-R/A1/PP-R DN 63 2,5 1,9 2,7 2,1 

PP-R/A1/PP-R DN 75 2,6 2,0 2,8 2,2 

PP-R/A1/PP-R DN 90 2,7 2,1 3,0 2,3 

PP-R/A1/PP-R DN 110 2,6 2,0 3,2 2,5 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 14 do DZ 16  1,5 1,2 1,5 1,2 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 18 do DZ 20  1,7 1,3 1,7 1,3 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 25 1,9 1,5 1,9 1,5 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 32 2,1 1,6 2,1 1,6 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 40 2,2 1,7 2,2 1,7 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 50 2,6 2,0 2,6 2,0 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 63 2,8 2,2 2,8 2,2 

PE-RT/A1/PE-RT DZ 75 do DZ 110 3,1 2,4 3,1 2,4 

 Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 

Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów stalowych w instalacji ogrz ewczej wodnej  

Rodzaj materiału i średnica rury Przewód montowany  

Materiał 
rury  

Średnica 
nominalna 

rury  

pionowo  
(m) 

inaczej  
(m) 

1 2 3 4 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 25 2,9 2,2 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 32 3,4 2,6 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 40 3,9 3,0 
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stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 50 4,6 3,5 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 65 4,9 3,8 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 80 5,2 4,0 

stal niestopowa (stal węglowa zwykła); stal odporna na korozję DN 100 5,9 4,5 

Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 

Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów miedzianych w instalacji og rzewczej wodnej  

Średnica 
nominalna 

rury  

Przewód  
montowany  

pionowo  
(m) 

Przewód  
montowany  

inaczej  
(m) 

1 2 3 

DN 12 i DN 15  1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 

DN 22 2,6 2,0 

DN 28 2,9 2,2 

DN 35 3,5 2,7 

DN 42 3,9 3,0 

DN 54 4,6 3,5 

DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

DN 88,9 6,1 4,7 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 

  

Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 

Prowadzenie przewodów bez podpór  

• Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) osadzonej w 
warstwach podłoża podłogi.  

• Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni przegrody na której przewód jest układany.  

• Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie.  

Tuleje ochronne  

• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  

• W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu:  
o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
o co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty 
tarczką ochronną.  
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• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

• Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. Przejście rurą w tulei ochronnej przez 
przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

Monta ż grzejników   

• Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  

• Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.  
• Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.  
• Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować 

dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników.  
• Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo 

uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie 
więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. 
Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów , które należy montować na jednym wsporniku 
i jednym uchwycie.  

• Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik na l m długości 
grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzędowych wsporniki 
powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej jeden 
dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy.  

• Koń wektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora.  
• Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w dwóch 

miejscach wspornikami lub uchwytami.  
• Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio 

wymienione powyżej zasady.  
• Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w tym 

kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym.  

• Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.  

• Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono poniżej  
o od ściany za grzejnikiem 5 cm  
o od podłogi 7 cm  
o od spodu parapetu 7 cm  
o od sufitu 10 cm  
o od bocznej ścianki wneki gdzie nie ma armatury 15 cm  
o od bocznej ścianki wneki gdzie jest armatura grzejnikowa 25 cm 

• Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych 
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w 
projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), 
jeżeli jest to technicznie możliwe.  

• Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy 
zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, 
grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.  
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• Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.  

• Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) 
należy wyposażyć w armaturę spustową. 

Płyta grzejnika ogrzewania podłogowego   

• Płytę grzejnika ogrzewania podłogowego należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym, oraz 
według szczegółowej instrukcji wykonania autoryzowanej przez dostawcę wyrobów użytych do wykonania 
grzejnika ogrzewania podłogowego. Wszystkie wyroby użyte do wykonania grzejnika ogrzewania 
podłogowego oraz zasady ich wbudowywania, w tym sposób wykonywania płyty grzejnika, powinny 
składać się na jednolity system. System ten powinien określać wyroby i czynności dotyczące 
przygotowania podłoża nośnego, wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowej, ułożenia warstw izolacji 
cieplnej, wykonania dylatacji płyty grzejnika, wykonania izolacji brzegowej pomiędzy płytą grzejnika i 
przegrodami pionowymi, ułożenia i mocowania przewodów wężownic, wykonania przejść przewodów 
wężownic przez dylatacje oraz ich podłączenia do rozdzielaczy, próby szczelności przewodów wężownic, 
zalewania jastrychem przewodów wężownic (podczas zalewania jastrychem zaleca się utrzymywanie w 
wężownicy ciśnienia próbnego), zapewnienia właściwych warunków i czasu wiązania jastrychu, 
wygrzewania płyty grzejnika, ustalenia warunków układania na płycie grzejnika zaprojektowanej warstwy 
wierzchniej podłogi (posadzki ceramicznej, wykładziny dywanowej lub innej). W przypadku braku 
instrukcji wykonania płyty grzejnika ogrzewania podłogowego autoryzowanej przez dostawcę wyrobów 
użytych do wykonania tego grzejnika, wykonanie powinno być zgodne z projektem technicznym i zawartą 
w nim szczegółową instrukcją wykonania. 

Monta ż armatury  

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji.  
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.  
• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.  
• Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała pod grzybek. Nie 
dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.  

• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.  

• Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2 -f 3 
kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 -f- 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę 
odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej   

• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, 
nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym.  

• Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.  
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• Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewn ętrzne przewodów i innych elementów instalacji  

• Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali 
węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji. 

Instalacja do dozowania inhibitora korozji  

• Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, 
powinna być wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji. 

Izolacja cieplna   

• Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 
cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli:  

o są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  

o prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni 
podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,  

o z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

• Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 
technicznego tej instalacji.  

• Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  

• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  

• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.  
• Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

Oznaczanie  

• Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej.  

• Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych  
o na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach 

nie będących lokalami użytkowymi,  
o w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i loka lach 

użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2.Kontrola jako ści robót - zasady szczegółowe 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrze wanym pomieszczeniu   

• Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie 
(ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń  

o ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,  
o ± 2 K w pozostałych przypadkach. 

• Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 
instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika.  

• W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy przyjmować następujące odchyłki 
temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego  

o woda zasilająca instalację ogrzewczą  
 przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
 przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1 K do 2 K, 

o woda powrotna z instalacji ogrzewczej temperatura nie wyższa niż o 1 K i nie niższa niż o 2 K. 

Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej.  

Warunki przy dokonywaniu bada ń efektów regulacji.   

• Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:  
o po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura 

zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z 
wykresu regulacyjnego o więcej niż ± l K, przy temperaturze zewnętrznej  

o w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż + 6 °C,  

o w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od O °C i nie wyższej niż + 6 °C, 

Przebieg oceny efektów regulacji.   

• Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:  
o zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach 

wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; 
porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej 
dla aktualnej temperatury zewnętrznej,  

o skontrolowaniu pracy grzejników w budynku  
 wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na 

dotyk  
 w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

o skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania badania w 
pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 
(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.),  

o skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na 
głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z 
wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w 
granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia,  

o skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 

Czynno ści po negatywnej ocenie efektów regulacji.   

• W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
o przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody 

w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,  
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o określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze 
wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe 
wykonanie elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do 
ogrzewania itp.) 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozj ą od strony wody instalacyjnej.   

• Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić 
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z 
wymaganiami podanymi w tablicy 1214. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze nat ężenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji ogrzewczej.   

• Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewc zej, przed mo żliwo ścią wtórnego zanieczyszczenia 
wody wodoci ągowej.   

• Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne 
jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób 
zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji 
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu 
instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające 
wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji o grzewczej.   

• Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
o doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,  
o szczelność połączenia pompy,  
o przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,  
o zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,  
o poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

hałasem). 
• Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 

w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewcze j.  

Badania armatury odcinaj ącej  

• Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
o doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,  
o szczelność połączeń armatury,  
o poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

• Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 
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• Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
o doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym,  
o szczelność połączeń armatury,  
o poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
o regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

• Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulator ów ) 

• Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
o doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,  
o poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),  
o poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),  
o poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,  
o nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 

próbnego,  
o plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),  
o poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

hałasem). 
• Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 

w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogr zewczej.   

• Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania - rurociągi i armatura", zakres 
tabel: 0501 - 0513 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady 
• Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej. Odbiory 

międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 



 100

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

o wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
o wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w 
przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,  

o wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej 
tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek,odwodnienie,  

o wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

• Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

• W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

• Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej Odbiór techniczny-częściowy powinien być 
przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w 
warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych 
jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

• Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

• W ramach odbioru częściowego należy: 
o sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie,  

o sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,  

o przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
• Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć 
protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

• W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

• Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru 
technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

o zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
o instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  
o dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  
o zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),  

o zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością 
energii. 
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• Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
o projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  
o dziennik budowy,  
o potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami,  
o obmiary powykonawcze,  
o protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
o protokóły odbiorów technicznych-częściowych ,  
o protokóły wykonanych badań odbiorczych ,  
o dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację,  
o dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, j) instrukcje obsługi i 

gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi instalacji. 
• W ramach odbioru końcowego należy: 

o sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  
o sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa,  

o sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
o sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,  
o sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
o uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

10.2.Normy i instrukcje 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
• PN-EN 2152002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
• PN-EN 442-11999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
• PN-EN 442-21999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
• PN-EN 442-21999/A12002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
• PN-EN 442-32001 Grzejniki. Ocena zgodności 
• PN-EN 10571999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
• PN-EN 1254-12002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1 Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
• PN-EN 1254-22002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2 Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do zaciskania 
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• PN-EN 1254-32002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3 Łączniki do rur z tworzyw 
sztucznych z końcówkami do zaciskania 

• PN-EN 1254-42002(11) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4 Łączniki z końcówkami 
innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

• PN-EN 1254-52002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5 Łączniki do rur miedzianych z 
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

• PN-EN ISO 69461999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 133702001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania 

• PN-EN ISO 137892001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 146832000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

• PN-ISO7-11995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 

• PN-ISO228-11995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
• PN-B-020252001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
• PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania 
• PN-B-024141999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
• PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania 
• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
• PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
• PN-B-024212000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-034061994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 

m3 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-23430/Az32000 
• PN-B-107201999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-C-046011985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
• PN-C-046071993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
• PN-H-742001998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
• PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników 
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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• ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny 
Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

• ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach 
z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

• ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące 
zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 
 


