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CZĘŚĆ OGÓLNA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

• Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, 

Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 

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

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 

401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 

2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 

według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 

zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych i elektroinstalacyjnych związanych ze zmianą sposobu 
użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci 
Jaćwieskiej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.Określenia podstawowe: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami             
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne                              
z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

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

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaż e Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. 
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1.5.3. Zgodność robót ze specyfikacją techniczną. 
 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności                 
w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona                
w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków  w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze 

specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane  za 

wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeśli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to 

należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco 

na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi                

w zaakceptowanym przez Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu zaplecza i robót. 
Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, 
tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. 
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,            
że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

• - zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami      
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• - przekroczeniem norm hałasu, 
• - możliwością powstania pożaru. 

 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie robót. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych                  
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. W razie potrzeby uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy był                              
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                 
i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych               
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów              

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej tydzień przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania oraz przepisami BHP. 

 
4. TRANSPORT 

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

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz               
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 
również upoważniony  do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych                        
w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż  
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
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Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Pomiary             
i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji.  
 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty należy 
przedstawić Zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego 
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• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbioru końcowego 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 

budowli, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym.  Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Przedmiar robót: 
 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
 

7.2. Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
 

•   Karty tytułowej, 

• Spisu działów przedmiaru robót, 

• Tabeli przedmiaru robót. 
 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
 

• Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

• W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 

grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 

• Datę opracowania 

7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 
budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć dodatkowo podział całej 
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inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
 

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które 
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 

• Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

• Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania 

• dla danej pozycji przedmiaru, 

• Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 

• Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

• Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

 Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków                
w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi                                
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

 

W zależności  od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy                                       
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową                
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie wykonywania robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że  jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej                          
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dziennik Budowy, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                    
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
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1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części 
budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

• rozbiórkowych 

• robót betonowych 

• robót posadzkowych 

• robót murarskich 

• robót izolacyjnych (hydro i termoizolacje) 

• robót ciesielskich związanych z remontem stropów drewnianych 

• wymiana stolarki okiennej  

• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem ościeżnic 

• robót tynkarskich (tynki suche i mokre) 

• okładzin z płytek na ścianach i podłogach 

• posadzek z paneli podłogowych 

• remont schodów drewnianych 

• robót malarskich 

• prac elewacyjnych 

• utwardzenia wjazdu i części podwórza 

• prac związanych z wykonaniem ogrodzenia 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45110000-1 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
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w części ogólnej specyfikacji. 
 
 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku w szczególności elementów stropów drewnianych. Dotyczy 
to zarówno wymiany ich uszkodzonych elementów jak i nowo montowanych nadproży.  

 
 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
 
3. SPRZĘT 
 

Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
. 
4. TRANSPORT 

 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
 
1. Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 
posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. 
2. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
3. W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 
potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
4. Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod 
demontowanymi elementami. 
5. Zabrania się gromadzenia gruzu na dachu i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu. 
6. W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy 
dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 
7. Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz 
obowiązujących przepisów BHP. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej z wyjątkiem przeprowadzenia odbioru częściowego 

robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

murarskich związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele 
usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Budowa ścianek działowych  

• Zamurowanie otworów po ościeżach  

• Obsadzenie ościeżnic w ścianach wewnętrznych z cegieł 

• Obsadzenie prefabrykowanych podokienników 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Zaprawy cementowo-wapienne 

 
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych .Zaprawę cementowo-wapienną 
należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego wsypuje się 
uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., następnie przerabia się aż do uzyskania 
jednolitej zaprawy. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi              
w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześni po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 
a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45262500-6 
ROBOTY MUROWE 
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b) zaprawa cementowa - 2 godziny, 
 

2.2 Bloczki z betonu komórkowego 
 

• Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
• Odmiana: 05 
• Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
• Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
2.3 Ościeżnice  
 
- Np. typu PORTA z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi. Przystosowane do grubości 
ściany w której zostaną zamontowane. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Montowane na 
piankę montażową.  
 
2.3 Podokienniki  
 
- Drewniane lub z MDF. Lakierowane. Ostateczna barwa do ustalenia z Inwestorem. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica, 
skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-
pion/. 
. 
4. TRANSPORT 

 
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki 

elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych                    
i dwukołowych wózków - japonek. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na 
prawidłowość wykonania całego budynku. Pierwszą warstwę elementów należy murować na 
zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały 
stabilność (warstwa zaprawy nie powinna przekraczać 1cm). 
Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za 
pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych 
elementów należy korygować przy pomocy gumowego młotka. Wierzchnią płaszczyznę 
warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą a następnie dokładnie 
oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu Na oczyszczoną 
powierzchnię należy nanieść warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne 
ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi (wielkość 
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zębów 4 - 5 mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. Zaprawę można nałożyć na 
odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej zaprawy należy dostosować do 
warunków atmosferycznych.  Kontrolę pionowego wykonania muru powinno się 
przeprowadzać przy użyciu poziomicy, po ułożeniu każdej kolejnej warstwy bloczków                    
w narożniku. Kontrolę poziomego ułożenia bloczków pomiędzy narożnikami, umożliwi 
rozciągnięcie sznurka murarskiego. Bloczki układa się w kolejnych warstwach w sposób 
zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą 
warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co 
najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca się 
wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących 
warstwach muru bloczków. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 
większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą 
być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, 
przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć                  
o połowę. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie, powinna 
być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej 
grubości spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur 
powinien być całkowicie wypełniony zaprawą. Liczba elementów połówkowych w murze nośnym 
niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w murach zbrojonych 10 % ilości bloczków w tym 
murze. Nie wolno zastępować bloczków samych połówkowych. Rodzaj i markę zaprawy oraz 
grubości muru określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych                
o grubości ćwiartki, pół i jednego bloczka nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek 
od odpowiednich wymiarów bloczków użytej do danego muru. Przy grubości muru ponad 1 cegła 
dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych                 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 
a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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Wszystkie roboty objęte wyżej  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
                      powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                      cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

posadzkowych  związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele 
usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. Wykonanie 

podkłady betonowych na podłożu gruntowym gr. 5cm 

• Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte 

na ostro 

• Wykonanie posadzek z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 

• Wykonanie posadzki  z paneli podłogowych/klepki 

• Obłożenie płytkami mrozoodpornymi nowych schodów zewnętrznych 

• Wykonanie  posadzki szklanej ze szkła pancernego 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Płyty i płytki ceramiczne 

 
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 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45430000-0 
ROBOTY POSADZKOWE 



Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej 

20 
 

-  3%<E<6/o. Grupa B IIa.  
Zaprojektowano płytki o wymiarach 30x30 cm. Wzór oraz kolorystyka do akceptacji Inwestora. 

 
2.2 Panele podłogowe 
 
Panele podłogowe AC4 gr. 8mm. Zaleca się zastosowanie paneli o wymiarach 1380 x 193 x 7 
mm. Ostateczny wzór do zatwierdzenia przez Inwestora. Wzór zalecany przez Projektanta: 
„Dąb dworski”  
 
2.3 Woda 
 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł.  
 
2.4 Piasek 
 
Piasek wg normy: (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej 
normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje 
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.5 Cement 
 
Cement wg. normy PN-EN 191-1:2002. 
 
2.6. Materiały inne. 
 
Szczegółowy opis użytych materiałów w poszczególnych pomieszczeniach znajduje się w 
części opisowej dokumentacji technicznej. Szczególne wymagania dla podłogi szklanej w 
opisie technicznym. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
Typy narzędzi: 
 - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane   stalowe   lub z tworzyw sztucznych   o wysokości ząbków 6-12   mm 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, 
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- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe 
 
 
 
4. TRANSPORT 

 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Płytki gres pakowane w kartonach po około 1,50 m2. 
Płytki należy zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej   marki  8   MPa,                         
z  oczyszczeniem  i zagruntowaniem   podłoża   mlekiem   wapienno-cementowym,   
ułożeniem   zaprawy,   z   zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe: 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej  lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
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przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą.  
 
5.2 Okładziny ceramiczne : 
 
 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 ni: połowa płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się 
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją 
lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje 
się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej ni: 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. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

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 
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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 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe ni: 3 mm na długości łaty i nie większe ni: 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 
ni: 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych                 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania  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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

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

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia. 

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

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

PN-ISO 13006:2001        Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

tynkarskich  związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele 
usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Wykonanie tynków wewnętrzne zwykłych kat. II wykonanych ręcznie na podłożu z cegły, 

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów  

• Wykonanie tynków  wewnętrzne zwykłych kat. III wykonanych ręcznie na podłożu                   

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów  

• Wykonanie okładzin poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji 

nośnej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu.  

• Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji 

nośnej,  

• Wykonanie gładzi gipsowych 

• Osadzenie kratek wentylacyjnych 

• Licowanie ścian płytkami z glazury w pomieszczeniach mokrych 

• Wykonanie wnęk na eksponaty i przyklejenie fototapet.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45110000-1 
ROBOTY TYNKARSKIE 



Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej 

26 
 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Zaprawy  

 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
2.2 Woda 
 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.3 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. 
 
2.3 Gips szpachlowy 
 
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i 
sufitów z płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 
Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób: do 
naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do 
momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy masę 
dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstej śmietany, bez zbryleń i pęcherzy. Ilość przygotowanego zaczynu powinna 
być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 minut Wilgotność podłoża nie powinna 
być większa niż6%. Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, 
powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu 
nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C. 
 
2.4 Zaprawa cementowo – wapienna 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 



Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej 

27 
 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że  w 
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki 
mineralne. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
 
2.4 Płyty g-k 
 
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne powinny odpowiadać wymaganiom określonych                    
w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowano również 
płyty ognioochronne na poddaszu. Płyty tego typu stosuje się tam, gdzie stawiane są 
wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o 
względnej wilgotności powietrza do 70%. Płyty do stosowania w systemach ogniowych 
sklasyfikowanych według nowej normy PN-EN 13501-2:2008 obowiązującej od 06.07.2009.  
Wszystkie płyty gr. 12.5mm. 
 
2.5 Kleje gipsowe 
 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje 
gipsowe typu :Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta.  
 
2.5 Konstrukcje ścian 

 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

- grubością >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepnością - brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wyglądem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

• Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
• Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
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- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych 
 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa - do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 
mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem                    
i ścianami bocznymi 
 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,5 mm x 55 
mm, Ø 4,2 mm x 70 mm, blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 
mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,9 mm x 11 mm, Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją 
 
2.6 Kratki wentylacyjne 
 
Kratki z PCV. Proponowany wymiar 20x30cm. Zaleca się stosowanie kratek z żaluzjami. 
 
2.7 Glazura 
 

• Płytki ceramiczne kolor: biały, 20x20 cm, (dopuszcza się inną barwę w porozumieniu z 
Inwestorem) 

• Elastyczna zaprawa klejąca do płytek 0,8 cm 
• Fuga mineralna 0,2 cm 
• Fuga cementowa wysokowytrzymała 0,4x0,4 cm 

  
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowej, 
 

Roboty okładzinowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do 
przycinania płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do 
wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi                    
i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
. 
4. TRANSPORT 

 
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki 

elektryczne lub ręczne. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie                       
z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. 
Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 
użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem                    
i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, 
przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów                        
z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 

 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Okładziny ścienne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
> podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
> do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
> bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
> elementy powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
> temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
> dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
> powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe 
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płaszczyzny. 
> Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
> przed przystąpieniem do okładania  powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić 
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 
podłogowymi. 
> Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
> Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której 
ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając 
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy 
stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na 
sucho. 
> Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
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.  60 mm,  umocowanych do  podłoża uchwytami 
ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny 
płyty. Dla płyt o gr. 12,5 mm - 600 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 i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy 
strzemion (łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z 
podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę 
elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co 
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie 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. 
 Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. 
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Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; 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 profili stalowych blachowkrętami.  Krawędzie 
płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy                   
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem 
spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin 
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI 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. 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, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 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: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
   Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, 
usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe 

W przypadku suchych tynków: 
Wymagania przy  odbiorze  określa norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
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- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 tynku, ścianki g-k, okładziny lub gładzi. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych                 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór podłoża powinien się odbyć przed wykonaniem tynków. Odbiór tynków obejmuje : 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego 
- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  
z podłoża, pilśni itp.  
Dla pozostałych prac stosować postanowienia zawarte w przedmiotowych Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. Nie przewiduje się odbiorów częściowych, któregoś z 

elementów zawartych w niniejszym rozdziale Specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-72/B-10122          Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405                        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997                Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
 
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. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

malarskich  związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele 
usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 

• Malowanie małogabarytowych elementów stalowych 

• Malowanie małogabarytowych elementów drewnianych 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Farby akrylowe 

 
Farba akrylowa wodorozcieńczalna. Wewnętrzna farba akrylowa z zerową zawartością 

lotnych związków organicznych, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian               
i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów). Produkt powinien się 
charakteryzować ekologią, brakiem emisji charakterystycznego zapachu dla typowych farb 
zawierających LZO, doskonałą siłę krycia, wysoką trwałość wymalowania i koloru, odporność na 
zmywanie wodą, krótki czas schnięcia i bardzo dobre parametry aplikacyjne. Farba powinna 
ograniczać  do minimum możliwość pojawienia się reakcji alergicznych u domowników.  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45440000-3 
ROBOTY MALARSKIE  
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Kolory : biel i bazy (1X, 2X, 3X, 4X) pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni. 
Pełny mat. 
 

 
2.2 Farby olejne 
Do malowania drobnych elementów wykończeniowych 
 
2.3 Emalie olejne 
Do malowania elementów metalowych 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 

 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
 Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli 
jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.                    
W robotach   olejnych   gruntowanie należy   wykonać przed szpachlowaniem. Roboty malarskie 
wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu   tynków i miejsc   
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to 
podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować 
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. 
 Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: całkowitym ukończeniu robót budowlanych                           
i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego   ogrzewania, elektrycznych, 
założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych   (biały montaż)   oraz armatury oświetleniowej, 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. Drugie malowanie można 
wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badanie podłoży powinno obejmować : 
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i 
zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest 
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dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na 
bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku, 
• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie badanej 
powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia 
kropli. 

 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie 
dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach, 
• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy 
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu 
wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg 
na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą jeżeli po odjęciu tamponu 
włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 
• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu 
młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie 
będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 
 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu                                
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych  w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty malarskie powinny być odebrane, Jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,                   
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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, 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. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

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

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

PN-69/B-40285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 

PN-80/C-04401 - Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-79/C-04411 - Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

izolacyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele 
usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziomej 

podposadzkowej – hydroizolacja parteru i poddasza - gr. 0.2mm 

• Wykonanie izolacji cieplnej  z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho – nad częścią niepodpiwniczoną  

• Wykonanie izolacji termicznej płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 

krokwiowego - gr20cm 

• Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Polistern 

 
Powierzchnia: gładka 
Gęstość: 32-45 kg/m3 
Wymiary płyty: 1, 250 x 0, 6 m 
Wymiary płyty: 1, 265 x 0, 615 m 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 500 kPa 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45320000-6 
ROBOTY IZOLACYJNE 
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Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 0,7 
Zakres temperatur stosowania: -60 do +75 ° C 
 

2.2  Styropian  
 

• Płyty styropianowe EPS 100-038. Gr. 5cm. Krawędzie proste.  
• Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/(mK) 
• Wytrzymałość na ściskanie - 100 kPa 
• Wytrzymałość na zginanie - 150 kPa 

 
2.3  Folia 
 
- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu     > 13 Mpa -> 12 MPa 
- wydłużenie względne przy zerwaniu     > 280 % -   > 370 % 
- wytrzymałość na rozdzieranie     > 60 N/mm -> 50 N/mm 
- wodochłonność     < 1,0 % 
- klasyfikacja ogniowa - stopień palności     wyrób trudno zapalny 
- rozprzestrzenianie ognia     wyrób nierozprzestrzenaijący ognia 
- grubość    0.2 mm 
- Aprobata techniczna AT-15-6321/2004 
- Atest Higieniczny HK/B/0620/03/2001o malowania elementów metalowych 
 
2.4 Paroizolacja 
 
- folia typu paroizolacyjna LDPE 
- opór dyfuzji pary wodnej (Z) > 850 +/- 25 m2 x h x hPa/g 
- wodochłonność < 1,0% 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 24h niedopuszczalne - 
przesiąkanie 
- klasyfikacja ogniowa: 
- wyrób trudno zapalny B2/wyrób nie rozprzestrzeniający ognia 
 
2.5 Wełna mineralna 
 
Maty z mineralnej wełny szklanej  DF1 039 gr. 20cm (skosy)/stropy  
Właściwości: 
współczynnik przewodzenia ciepła - U = 0,039 W/mK, 
materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1, 
wg EN 13 501-1, Certyfikat CE 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Izolacja przeciwwilgociowa 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, 
wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, 
zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 
3.2 Izolacja termiczna. Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją 
montażu zalecana przez Producenta. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1 Izolacja przeciwwilgociowa 

Materiały i sprzęt mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozić                
w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. Rolki papy asfaltowej ogrzewalnej 
należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji leżącej najwyżej w 
dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego 
na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy.  
4.2  Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 

Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
ją przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. World lub baloty z wełną mineralną należy układać do 
wysokości 2 m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Płyty styropianowe można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed 
uszkodzeniem. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i folii 
izolacyjnej PE. Grubość ocieplenia zgodnie z pkt. 1.2  Projektuje się stosowanie płyt z 
polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm.styropianu. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być 
wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych. 
 Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową 
grubość do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować 
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. 
 Podłoże pod izolację. Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe 
czyste i suche. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. W momencie 
przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu 
należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza. Wszystkie 
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uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute                   
i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia 
należy zaszpachlować kitem. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich 
części pylastych i złuszczeń mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas 
budowy. 
- wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 
- wiek betonu podłoża - minimum 21 dni 
 
. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badanie hydroizolacji obejmuję: 
 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 
 

• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania 
• sprawdzenie jakości gruntowania 
• kontrola ilości warstw. 

 
Sprawdzaniu robót termoizolacyjnych: 

 
• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną 
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca 
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu 
• sprawdzenie poprawności układania izolacji. 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża 
• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste 
• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu                                
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych  w naturze. Izolacje 
oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie podłoża pod izolację, 
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- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.  
- Do odbioru robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- świadectwa dostaw materiałów, 
- protokół odbiorów częściowych, 
- zapisy w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

- PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

- Płyty styropianowe (PS- E) Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta 
systemu. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

w zakresie stolarki drzwiowej i okiennej związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Montaż drzwi wewnętrznych  

• Montaż drzwi zewnętrznych  

• Montaż stolarki okiennej– okna PCV  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Drzwi wewnętrzne i ościeżnice 

 
Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej typu PORTA. Skrzydła płaskie okleinowane (CPL), 
pełne, w kolorze: Buk. 
• Konstrukcja drzwi : wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej z wewnętrznym 
ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i góra skrzydła okleinowana jest taśmą 
obrzeżynową w kolorze skrzydła, 3 szt. zawiasów wzmocnionych z pełną regulacją, zamek 
dwusprężynowy. W przypadku drzwi „80” dopuszcza się 2 zawiasy. Okucia. 
• ościeżnice z MDF regulowane . Konstrukcja składa się z belek głównych: poziomej oraz dwóch 
pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia                    
i akcesoria oraz listew opaskowych 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45421000-4 
STOLARKA DZWIOWA i OKIENNA 
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• Drzwi łazienkowe zaopatrzone w kratki wentylacyjne i blokadę łazienkową. 
 
2.2 Drzwi zewnętrzne 
 
Rama skrzydła wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego . W ramie skrzydła 
powinien być osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny frezowany ozdobnie. Ramiak 
zewnętrzny pomalowany w kolorze skrzydła. Podwójna przylga skrzydła na trzech 
krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona 
ekologicznymi lakierami wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz. 
 
Wymagane akcesoria: 

• dwa niezależne zamki wielopunktowe 
• zastosowanie zaczepu z regulacją położenia 
• uszczelki piankowe na całym obwodzie skrzydła oraz uszczelki progowej 
• Trzy zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach 
• Listwa z bolcami antywyważeniowymi 
• Próg metalowy lub drewniany 

 
Ościeżnica wykonana  z drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo. Przekrój ościeżnicy: 68 
x 81 mm. 
 
 
2.3 Okna drewniane 
 

• Konstrukcja – PCV 

• Kolory okapnika/ listwy przyszybowe – biały 

• Szklenie - „thermofloat” Ug= 1,1 W/m2K 

• Otwieranie – rozwierno – uchylne 

• Okucia – typu WINKHAUS - ACTIV PILOT 

• Klamki -  FKS, Typ: 1003, kolor: biały 

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy 
stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami 
dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie 
okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy 
stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach 
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suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków 
transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład 
zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
• nazwę i adres producenta, 
• oznaczenie ( nazwę handlową), 
• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu                       
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa 
budowlanego. Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany                     
i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 
ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 
uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko 
otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte 
skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być 
odporne na zwichrowanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega  na   
sprawdzeniu  zgodności   dokumentów  dopuszczających  poszczególne wyroby do obrotu                      
i stosowania z dokumentami odniesienia.  Sprawdzeniu winna podlegać   prawidłowość   
oznakowania   poszczególnych   wyrobów   (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 
1.aprobata techniczna ITB,  certyfikat zgodności  z tą aprobatą oraz  deklaracja zgodności 
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne                       
i uwzględniać wszystkie elementy zestawu stolarki.  Po stwierdzeniu formalnej    przydatności    
wyrobów    należy    dokonać    sprawdzenia    zgodności asortymentowej, ilościowej  i pośrednio 
jakościowej  w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane Inwestora. 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• montażu ościeżnic, 
• montażu skrzydeł drzwiowych i okiennych 
• montażu okuć i osprzętu. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
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więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 okna lub skrzydła drzwi. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych                            
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być 
wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia                            
i dopasowania wraz z regulacją. 
Przy    odbiorze   wbudowanych   elementów   stolarki    drzwiowej    powinna   być sprawdzona: 
 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
ilości kotew, 
• dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 

Skrzydła  drzwiowe  powinny  przy  zamknięciu  szczelnie  przylegać  do  wrębów i ościeżnicy. 
Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.  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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• przygotowanie ościeży, 
• osadzenie      kompletnej      stolarki      w      przygotowanych      otworach z uszczelnieniem, 
• montaż okuć i zamków, 
• dopasowanie i wyregulowanie, 
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• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-88/B-10085        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN/B-02100    Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

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

• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

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

• PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 

• PN-EN 45014:2000   Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

• PN-EN 1906:2003    Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania               
i metody badań. 

• PN-EN  20140-3   1999  Akustyka.   Pomiary  izolacyjności   akustycznej   w  budynkach i 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.                  

• PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

przy elewacji związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele 
usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 

 

1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Czyszczenie i mycie elewacji 

• Wykonanie termoizolacji obiektu -  ściany i ościeża 

• Wykonanie wyprawy elewacyjnej w miejscach jak wyżej 

• Malowanie elewacji 

• Okładziny schodów zewnętrznych 

• Wykonanie balustrad schodów zewnętrznych 

• Wykonanie daszka nad wejściem 

• Kamienna okładzina okładzina cokółu – 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały Elewacyjne 
 
 

• Zaprawa klejąca  

• Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS70 - 042  do dociepleń metodą lekką mokrą 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 454000000-1 
PRACE ELEWACYJNE 
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• Kołki plastikowe typu LTX 100/180 

• Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej.  Gramatura 145gr/m2. Rozmiar 

oczek: 3,3 x 4,5 mm 

• Podkładowa masa tynkarska /klej 

• Wyprawa tynkarska - sucha mieszanka tynkarska mineralna  

• Powłoka malarska - farby silikatowe o barwie zbliżonej do istniejącej elewacji 

Farba zabezpieczona  przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami. 
Dodatkowo: 
 
- wysoce paroprzepuszczalna (oddychajaca)  

- wysoce trwała odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie  

- odporna na czynniki atmosferyczne  

- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni  

- zapewniająca stabilność koloru  

- barwa do ustalenia z Inwestorem 

 

UWAGA – WSZYSTKIE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA CZYSZCZENIA, 

MALOWANIA I UZUPEŁNIENIA ELEWACJI BEWZGLĘDNIE MUSZĄ POCHODZIĆ Z JEDNEGO 

SYSTEMU PODUCENCKIEGO. 

 

• Okładziny - do wykonania okładzin należy stosować plytki klinkierowe 25x6.5 cm – gr 10mm. 

Wzór do ustalenia z Inwestorem. Proponowany typ ALFA – CRH. 

 

Zaprawy klejowe stosowane do układania płyt styropianowych oraz okładzin z płytek klinkierowych   
powinny posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym                                         
w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury. Podkłady 
pod płyty styropianowe i materiały okładzinowe powinny być równe, trwałe, nieodkształcalneo 
powierzchni czystej i szorstkiej, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń  i śladów bitumów. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona   
w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie 
powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Grubość warstwy 
zaprawy klejowej stosowanej pod płyty powinna być dostosowana do wymiarów płyt oraz zgodna                 
z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
 
 
2.2 Płytki gresowe 
 
 Wymagania zostały opisane w rozdziale specyfikacji technicznej pn. „Tynki” 
 
 
2.3 Balustrady schodów 
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Wykonane z prętów stalowych Ø50mm. Pochwyty drewniane. Elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie i pomalowane farbami emaliowymi/ do drewna.  
 
2.3 Daszek wejścia. 
 
Daszek wykonany z drewna. Konstrukcja dwuspadowa. Kryty blachodachówką lub dachówka. 
Pomalowany na brązowo i zabezpieczony impregnatem.  Zamocowany dyblami do ściany budynku. 
Zalecany kąt pochylenia połaci daszku 25º-40º. Zapewnione odwodnienie. 
 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu materiałów należy 
stosować samochody skrzyniowe. Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych 
elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych. Prace 
dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura 
podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych 
materiałów, powinna wy osić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta                             
i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem                       
i działaniem silnego wiatru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Podstawę do odbioru technicznego 
docieplenia, otynkowania i malowania elewacji budynku stanowią następujące badania: 
 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną; 
- sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny                          
z ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności                         
z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na 
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sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem komponentów zaprawy. 
- sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące, bez rys                      
i spękań, pozbawione zabrudzeń. 
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej i tynku do podłoża 
- sprawdzenie mrozoodporności zaprawy klejowej i tynkarskiej – na podstawie oględzin wizualnych                
i akustycznych przeprowadzonych po sezonie zimowym; 
- sprawdzenie grubości zapraw klejowych i tynkarskich – na podstawie oględzin wizualnych – 
ustalenie prześwitów materiału podłoża lub „wybrzuszeń” pochodzących z przesklepień fragmentów 
nierównego podłoża; 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni docieplonych i otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków; 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia i tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu                  
i odchylenia krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą 
przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy 
powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 
1:1 oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a w powierzchnią lub krawędzią 
tynku z dokładnością do 1mm. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania krawędzi docieplenia i wykonania tynków; należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wykończenia docieplenia i wykonania tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 
szczelinach dylatacyjnych. 
- sprawdzenie prostoliniowości i grubości spoin 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodny z zapisami specyfikacji ogólnej i rozdziałem „kontrola jakości robót” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
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• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• przygotowanie ścian 
• osadzenie podokienników z blachy 
• wykonanie docieplenia 
• czyszczenia i malowanie elewacji 
• wykonanie schodów zewnętrznych 
• wykonanie cokołu 
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru.  

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

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

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

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

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

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania (Częściowo zastąpiona przez 
PN-EN 991:1999)  

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

PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku  

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

wykonania utwardzenia podwórza i wjazdu związanych ze zmianą sposobu użytkowania części 
budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej. 
1.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących 
robót budowlanych: 

 
• Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

• Montaż obrzeży betonowych  

 

Konstrukcja nawierzchni  

 

> nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm; 

> podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm; 

> podsypka piaskowa gr. 5 cm; 

> warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego gr. 20cm; 

> warstwa odsączająca  z piasku  gr. 10cm; 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano               
w części ogólnej specyfikacji. 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Krawężniki 
 
krawężnik betonowy 15x30x100cm, który należy ustawić na podsypce piaskowo-cementowej gr. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45223300-9 
PRACE PODWÓRZA 
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5cm oraz ławie betonowej z oporem C8/10 o wym. 25x30cm;  
 
 
2.2 Płyty Eko 60x40x8cm 
 
2.3Kostka betonowa 
 
Zastosowano kostkę gr. 6cm. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości       + 3mm; 
- na szerokości    + 3mm; 
 
2.4 podsypka 
 
Zaprojektowano podsypkę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. Na podsypkę należy stosować 
piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
„32,5”. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4]. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna mieć grubość 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona                   

i wyprofilowana. 
 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania oraz przepisami BHP. 
. 
4. TRANSPORT 

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

wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

Materiał  Wymiary  
Masa  

1 
szt./m2 

Wytrzymałość 
na zginanie 

Klasa 
obciążenia 

Nasiąkliwość 

Odporność na 
zamrażanie 

/rozmrażanie 
z udziałem 

soli 
odladzającej 

Odporność 
na 

ścieranie 

Odporność 
na poślizg 

/poślizgnięcie 

Ilość na 
palecie 

Masa 
palety 

Reakcja 
na 

ogień 

beton 
zwykły 

[mm] 
dł/szer/wys 

[kg] 
T - klasa 2 45 B - klasa 2 D - klasa 3 I - klasa 4 zadowalająca 

[m2]/[szt.] [kg] 
A1 

600/400/80 26/108,2 7,68/32 846 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z betonowej kostki, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie                     
w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnie z betonowej kostki z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymagają pielęgnacji - mogą być zaraz oddane do użytkowania. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie równości nawierzchni z betonowej kostki. 
Pierwszym etapem jest odbiór prac podsypkowych. Następnie sprawdzana jest prawidłowość 
wykonania nawierzchni polegająca  na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową . Sprawdzane jest: 

• pomierzenie szerokości spoin; 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania); 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10m. 
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które 
nie mogą przekroczyć 6mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą 
a mierzoną powierzchnią. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi zjazdów, chodnika i placu rekreacyjnego oraz nie 
rzadziej niż co 10m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i nie powinna przekroczyć 6mm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
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1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Wszystkie roboty objęte wyżej  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


