
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem projektu jest remont elewacji frontowej oraz dachu w części mansardy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudziądzu przy  ul. Nadgórnej 15/17, na działce    
nr 9 obręb 041. 
Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego zlokalizowane w pierzei ulicy Nadgórnej . Kamienica 
trzykondygnacyjna z poddaszem- strych w części mieszkalnym. Budynek całkowicie podpiwniczony, 
wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, stropy drewniane belkowe ze 
ślepym pułapem, dach o konstrukcji drewnianej, od frontu mansarda kryta dachówką ceramiczną 
zakładkową przewidziana do wymiany, od podwórza dach kryty papą termozgrzewalną. Elewacja 
frontowa o układzie symetrycznym. W elewacji posiada bogate oranmenty i detale architektoniczne.  

 

1.2    Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty : 

- pokycie dachu z dachówki ceramicznej 

- obróbki blacharskie, rury spustowe 

- ocieplenie lukarn 

- wymiana stolarki okiennej 

- renowacja ścian z cegły licowanej 

- naprawa spękań i uszkodzeń ścian 

- roboty tynkarskie 

- roboty malarskie 

- rusztowania montaŜ 

- rusztowania demontaŜ 

- roboty rozbiórkowe 

- wynajem sprzętu 

 
 
1.3   Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.  

·wykonanie wygrodzenia placu budowy; 

·wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

·znaki ostrzegawcze; 

·wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 

·zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaŜe punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - dostarczone przez 
Zamawiającego. 

 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. NaleŜy sprawdzić obmiar w naturze. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych a takŜe dozorców. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 
 
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. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

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

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy  

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termorenowację istniejącego budynku. Wobec powyŜszego 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu 
budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.13. Warunki dotycz ące organizacji ruchu.  

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 
wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciąŜają Zamawiającego. 

1.6 Nazwy i kody robót budowlanych.  

Dział robót        - 45 

Grupa robót      - 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 

 

 



1.7 Określenia podstawowe.  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany np. 
barakowozy. 

Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 
Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwoleniu na budow ę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Organie samorz ądu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (monta Ŝowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

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

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodno ści - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 



tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedm iotu umowy powinny posiada ć : 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyj ęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  

3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 



przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4.     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                       
w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 



3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

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

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Ksi ąŜka obmiarów  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, g) plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 



[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

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

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

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

 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

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

zakresu (ilości) oraz jakości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

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

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

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena   jednostkowa   pozycji   kosztorysowej   lub   wynagrodzenie   ryczałtowe   będzie   uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 



roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 



 

1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

Kategoria robót : 45261000-4 
Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej   45260000-7                       
 

Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót 
remontowo - budowlanych obowiązujące  przy wykonywaniu pokrycia dachu  dachówka 
ceramiczną karpiówka  

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  

  Roboty przygotowawcze wymiany pokrycia dachu 

- ustawienie rusztowań systemowych ramowych 
- rozbiórka dachówki, opierzeń blacharskich oraz łat 
- demontaŜ rynien i rur spustowych 
- rozbiórka od zewnętrz obicia bocznych ścianek „facjat” 
- impregnacja FOBOSEM M-4 elementów drewnianych konstrukcji mansardy 
 

       Wymiana pokrycia dachu i ocieplenie połaci 
- ułoŜenie na krokwiach membrany wysokoparoprzepuszczalnej  min 2000 g/m2/24h 

stosując zakładę min 10 cm 
- zamocowanie do krokwi kontrłat o przkeroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie 
- na kontrłatach zamocowanie łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych 

fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm 
- ułoŜenie dachówki ceramicznej karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna karpiówka – 

gładka o wymiarach 380 x 180 x 10 mm w kolorze naturalnym ceglastym.  
- w kalenicy ułoŜenie gąsiorów systemowych 
- przy okapie zamontowanie płotków śniegowych 
- zamontowanie rynny z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju Ø 125 mm gr. 0,60 mm oraz 

opierzeń blacharskich przy „facjatach” 
- ułoŜenie wełny mineralnej gr. 16 cm między krokwiem mocowanym na drut cynkowy 
- ułoŜenie foli paroizolacyjnej 

 

1.   MATERIAŁY 

1.1.  Dachówka   
Do wykonania robót  pokrycia  dachu naleŜ uŜywać materiały o następującej charakterystyce: 
-  dachówka ceramiczna  karpiówka gładka w kolorze naturalnym ceglastym RAL- 8004  
    o wymiarach 380 x 180 x 10  
Parametry techniczne dachówki :  
- nasiąkliwość poniŜej 2 % ‘ 
- mrozoodporność – 150 cykli  

 

1.2.   Membrana trójwarstwowa 

Membrana wysokoparoprzepuszczalna > 2000g/m2/h  trójwarstwowa 

 

1.3.   Tarcica  
 Tarcica – kontrłaty drewniane o wymiarach  25 x 60 mm oraz łaty o wymiarach  
40 x 60 mm z drewna klasy II – zaimpregnowane .  
 
1.4.  Impregnat do drewna   
 Fobos M-4  przeznaczony do  konserwacji drewna  w celu zabezpieczenia przed  

 działaniem ognia , grzybów dachowych , grzybów pleśniowych oraz owadów.  
 
2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  

Roboty mocowania membrany , kontrłaty i łat i dachówek  naleŜy wykonywa przy pomocy  
podstawowych narzędzi .  



 

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  
Do  przewozu dachówek naleŜy zastosować  samochód cięŜarowy , podłuŜnicy skrzyniowej (12,0 m )  

Do przewozu pozostałych materiałów moŜna wykorzystywać  samochody cięŜarowe typowe.  

 
4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1.  Wymagania podstawowe  
Podczas wykonywania robót  pokrycia dachu dachówką obowiązują wymogi  dotyczące robót                      
w zakresie  pokryć dachowych. 

 
 Kolejno ść wykonania  robót  

- pomiar poszczególnych płaszczyzn dachowych   
-  określenie ilości dachówek i niezbędnego asortymentu  
-  wykonanie podłoŜy pod dachówkę  
  ●  impregnacja  konstrukcji dachowej  

  ●  ułoŜenie  membrany paroprzepuszczalnej  
  ●  montaŜ kontrłaty  
  ●  montaŜ łat  
       -   montaŜ orynnowania   
       -   zamontowanie  obróbek nadrynnowych  i koszowych  
       -   montaŜ dachówek  
       -   montaŜ  obróbek  kominów , wywietrzników  oraz kalenic. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1.  Kontrola jako ści  robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji oraz zgodnie z wymogami normy PN-71/B10241 oraz instrukcji producenta .  

 

5.2.  Odbiór robót.  

Podstawa do odbioru  robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności wykonania ich                           
z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami  podanymi  w dokumentacji projektowej . 

Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić :  
 - pełną dokumentację powykonawczą  wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich  i blacharskich z projektem  
 - protokół badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości  materiałów i wyrobów  
 - stwierdzenie inspektora nadzoru , Ŝe wyniki przeprowadzonych  badań robót  dekarskich są 
pozytywne.  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 

6.2.  Inne dokumenty i instrukcje  

 -  Instrukcja montaŜowa producenta  

 - Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych  część C , zeszyt 1  

 - Pokrycia dachowe  

  
 



 
 
2  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

Kategoria robót : 45261310-0, 45261320-3 
Obróbki blacharskie , rury spustowe 

Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich. 

Zakres robót obj ętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskimi, rur spustowych oraz elementów wystającymi ponad dach 
budynku: 
- 45261310 Obróbki blacharskie. 
- 45261320 Rynny i rury spustowe. 
 

1. MATERIAŁY  
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
1.1 Blacha tytanowo - cynkowa  

Grubości 0,6-0,8 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub taśma. 

Wszystkie materiały obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                        
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

1.2 Spoiwo  

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

1.3 Gwoździe  

Do obróbek z blachy ocynkowanej stosuje się gwoździe ocynkowane, a do pokrycia z blach 
miedzianej, gwoździe miedziane. 
 
2. SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3. TRANSPORT 

 

3.1 Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
jeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 



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

4. WYKONANIE ROBÓT  
 
4.1 Obróbki blacharskie (obróbki gzymsów)  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna 
wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie mo Ŝna 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o 
konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
4.2 Rury spustowe  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe z blachy tytanowo-

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

4.3 Listwy uszczelniaj ące 
Listwy uszczelniające naleŜy zamocować do ścian przewodów wentylacyjnych za pomocą 
łączników rozporowych ocynkowanych. Rozstaw łączników co 30 cm. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

 

5.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spust owych powinien obejmowa ć 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

 
 



5.3 Odbiór listew  

Odbiór listew polega na : 

· sprawdzeniu poziomego ułoŜenia listew, 

· sprawdzeniu rozstawu zamocowań, 

· sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym. 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niŜ 1 mm na długości najdłuŜszego boku 

przewodu. 

 

5.4 Zakończenie odbioru  

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

6. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH  
 
6.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest  
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
6.2. Zasada obmiaru  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
7.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
7.2. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Normy PN-B 02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001    Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999      Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999     Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999      Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania. 

8.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. 
 
 



 
 

3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót   -    45 320000-6  
Ocieplenie lukarn  

 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania  i odbioru robót – ocieplenia 
lukarn 
 

1.     MATERIAŁY 
Do wykonania robót naleŜy uŜywać materiałów o następującej charakterystyce: 

- deski surowe gr  25 mm  kl III – IV 
- folia  paraizolacyjna –  PE  o gr 0,20 mm   
- wełna mineralna półtwarda   gr  12 cm 
- papa termozgrzewalna SBS  

            
2.   SPRZĘT DO WYKONYWNIA ROBÓT 
Roboty naleŜy wykonywać ręcznie,  narzędziami przystosowanymi do tego typu robót oraz 
przy uŜyciu elektronarzędzi 

 

3.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW  

Do  transportu materiałów ociepleniowych  i tarcicy stosuje się  samochód cięŜarowy o 
ładowności  6 – 10 ton , oraz  samochód dostawczy .  

Do  transportu betonu uŜywać  betoniarki wraz z pompą do betonu.  

 

4.   TECHNOLOGIA  WYKONANIA  ROBÓT  
Projektowana  technologia wykonania przebudowy i ocieplenia  stropu  w części 

strychowej:   
- 2 x papa termozgrzewalna  SBS 
- deski gr. 25 mm 
- folia paroprzepuszczalna 
- ocieplenie wełną mineralną gr. 12 cm 
- pionowe nadbitki na konstrukcję drewnianą  ścianki z listew 4 x 10 cm 
- folia paroizolacyjna 
- istniejąca konstrukcja drewniana ścianki gr. 8 cm 
- istniejąca płyta GK 

 
 
5.   WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 Roboty ciesielskie i ociepleniowe  oraz  betonowania wykonywać zgodnie   z technologią  
opisaną w projekcie  , zharmonizowanymi polskimi normami  oraz zasadami  sztuki  budowlanej.  

5.1.   kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami   niniejszej 
specyfikacji  technicznej  . 

5.2.   Odbiór  robót wykonania ocieplenia  i wzmocnienia  stropów  powinna polegać   na sprawdzeniu  
poprawności ich wykonania :  

- właściwego  zespolenia  belek drewnianych  ( poprawność   

       zamocowania gwoździ)  

- ułoŜenie  właściwej paroizolacji  i izolacji  termicznej stropu  
 

 
6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1 Obowi ązujące  Polskie  Normy 

 

 



 
 

4  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

Kategoria robót 45421000-4 
Wymiana stolarki okiennej   

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniach oraz w  częściach wspólnych  budynków . 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

- całkowita wymiana  starych okien drewnianych  w części strychowej  na okna  nowe 
drewniane 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót naleŜy uŜywać następujących materiałów  

[1]  okna na poddaszu (część strychowa) :  

 - okna drewniane jednoramowe  

 - szyba termiczna – U = 1,10 W/m2K  

- rozwieralne  dwuskrzydłowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia  

   stolarki  

-  typ okucia - GU 

  

[2]  parapety : 

 -parapety wewnętrzne  drewniane o szerokości dostosowanej do grubości  

             muru .                          

 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót uŜywać  naleŜy narzędzia i elektronarzędzia  odpowiednie dla tego typu robót. 

 

3.  TRANSPORT   

Do  transportu okien  naleŜy uŜywać specjalistycznych  naczep samochodowych do przewozu 
okien. 

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
-  demontaŜ istniejących okien drewnianych  określonych w projekcie 
-  montaŜ okien oraz parapetów wykonanych zgodnie z Warunkami technicznymi  ITB 

zeszyt nr  6. MontaŜ okien i drzwi balkonowych.  
 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 Roboty wymiany stolarki okiennej – montaŜu okien wykonywać zgodnie z  podanymi 
warunkami technicznymi. 

    

5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 

5.2.   Odbiór  robót wykonania montaŜu stolarki okiennej i drzwi balkonowych  powinien polegać   na 
sprawdzeniu  :  

-  z godności  dostarczonych okien  , zgodnie z  projektem ,  

   aprobatą techniczną  i certyfikatem  

- prawidłowości  osadzenia  zamocowania i uszczelnienia  

-  obrobienia ościeŜy  



6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych ITB  ,  zeszyt nr 6  MontaŜ 

okien i drzwi balkonowych . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót   -    45410000-4 
Renowacja ścian z cegły licowanej 

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – renowacjia ścian 
z cegły  licowanej  

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- przygotowanie elewacji  

- wypełnienie ubytków wątku ceglanego 

- uzupełnienie całkowitych ubytków cegieł, kształtek i profili 

- spoinowanie wątku ceglanego 

- spoinowanie naraŜonych na zalewanie wodą fragmentów wątku ceglanego 

- hydrofobizacja końcowa całej powierzchni elewacji ceglanej 

- lokalne scalenie kolorystyczne napraw 
 

1.   MATERIAŁY 
Do wykonania robót projektuje materiały  Firmy REMMERS  

- Pasta Alkutex Fassadenreinigerpaste 
- Zaprawa Funcosil Restauriermortel Specjal K 
- Zaprawa elastyczna Relo Flexkleber 
- Zaprawa mineralna Funcosil Fugenmortel 
- Zaprawa Funcosil ECC Fugenmortel 
- Preparat silikonowy Funcosil SNL 
- Farba silikonowo-wapienna Funcosil  Historic Lasur 

 

2.  SPRZĘT  

Do zmycia i oczyszczenia ścian  murowanych naleŜy uŜywać  myjki ciśnieniowej  ( KARCHER) ,             
do spoinowania uŜywać odpowiednich narzędzi   

 

3.   Transport 

Niewielka ilość  projektowanych materiałów  moŜe być transportowana samochodem dostawczym  

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
A. Przygotowanie elewacji: zmycie wodą pod ciśnieniem, a następnie przeprowadzić 
czyszczenie preparatem opartym na fluorku amonowym Alkutex Fassadenreinigerpaste 
(ciemne nawarstwienia), spłukiwanymi parą wodną pod ciśnieniem lub wodą o temp. ok. 90 
st. C i ciśnieniu max. 120 Bar. Alkutex Fassadenreinigerpaste jest produktem gotowym do 
stosowania o odczynie lekko kwaśnym, rozpuszczającym skutecznie zabrudzenia na 
porowatych powierzchniach. 
Przed zastosowaniem pasty naleŜy wykonać próbę w mało widocznym miejscu ściany. Pastę 
Alkutex Fassadenreinigerpaste nanosi się równomiernie pędzlem lub wałkiem z fakturą ca 
suche powierzchnie przeznaczone do czyszczenia (wstępne zmoczenie powierzchni jest 
wskazane tylko  przy wysokich temperaturach zewnętrznych). Materiał pozostawia się na 2-5 
minut (nie moŜna dopuścić do wyschnięcia preparatu), następnie zmywa duŜą ilością wody 
pod ciśnieniem o temp. ok.  90st.C i ciśnieniu max. 120 bar lub spłukuje parą wodną pod 
ciśnieniem. Miejscowe mocniejsze  zabrudzenia naleŜy mechanicznie przetrzeć twardą 
szczotką (przed zmywaniem). Po zmyciu  w zagłębieniach nie mogą pozostać resztki 
substancji czynnej. 
 
B. Wypełnienie ubytków wątku ceglanego - mineralną zaprawą renowacyjną o dobranym 
kolorze i  wytrzymałości dostosowanej do starych wątków Funcosil Restauriermortel 
Specjalna K lub w  przypadku głębszych ubytków Funcosil Restauriermortel. Funcosil 
Restauriermortel Specjal jest gotową do stosowania zaprawą renowacyjną, fabryczne  
wymieszaną suchą zaprawą o niskim skurczu. 



Miejsce ubytku naleŜy oczyścić do zdrowego materiału, przedmuchać spręŜonym powietrzem, 
zmoczyć wodą następnie wypełnić zaprawą  
w konsystencji szlamu (ok. 1l wody na 5kg szlamu). Na  świeŜą warstwę szlamu nakłada się 
natychmiast zaprawę Funcosil Restauriermortel Specjal  
w  konsystencji plastycznej (750ml wody na 5kg zaprawy), tak aby warstwa zaprawy 
wystawała 1-2mm  powyŜej powierzchni cegły. Lekko związaną zaprawę przeciera się 
następnie pacą pokrytą gumą, a  po 3-4 godzinach obrabia miejsca wypełnione w celu 
upodobnienia do przylegającego materiału. 
Zaprawa kitowa musi być kolorystycznie dobrana do historycznego wątku cegieł na podstawie 
wzornika lub w laboratorium na podstawie oczyszczonej pobranej próbki. 
 
C. Całkowite ubytki cegieł, kształtek i profili - naleŜy uzupełnić dobranym kolorystycznie 
nowym  materiałem ceramicznym mocowanym na zaprawie elastycznej Relo Flexkleber. 
Nieszkliwione profile z zapraw cementowych odtworzone podczas wcześniejszych renowacji 
odbiegające barwą  
I  materiałem od oryginałów naleŜy usunąć. Odtworzenie brakujących elementów powinno być  
wykonane przez specjalizującą się w tego typu pracach firmę na podstawie odlewów 
analogicznych  profili i kształtek. 

 
D. Spoinowanie ceglanego wątku -  zaprawą mineralną Funcosil Fugenmortel o dobranych 
parametrach  technicznych i kolorze metodą tradycyjną. W celu uzyskania odpowiedniego 
koloru naleŜy wykonać próbne spoinowanie. 
Przestrzeń spoin naleŜy oczyścić tak aby średnia głębokość wypełnienia zaprawą spoinową 
wynosiła  minimum 2cm. Luźne elementy usunąć, podłoŜe wstępnie zmoczyć. Suchą 
zaprawę spoinową wymieszaną z wodą  
w proporcjach w zaleŜności od barwy (karta producenta). 
 
E. Spoinowanie naraŜonych na zalewanie - wodę rozpryskową poziomych fragmentów wątku 
ceglanego cokołu wykonać zaprawą Funcosil ECC Fugenmortel. Jest to mineralny materiał  
modyfikowany emulsją epoksydową dla poprawienia szczelności i elastyczności. 
 
F. Po zakończeniu prac renowacyjnych naleŜy - wykonać hydrofobizację końcową całej 
powierzchni  elewacji ceglanych, preparatem silikonowym Funcosil SNL  
( Uwaga; do hydrofobizacji wilgotnych  podłoŜy ceglanych, jesień/wiosna stosować w/w 
wodną mikroemulsję silikonową Funcosil WS). 
Hydrofobizacja zmniejsza wnikanie wody, substancji szkodliwych, brudzenie się ścian                      
i korozję  biologiczną. PodłoŜe powinno być idealnie oczyszczone co wpływa na wchłanianie 
środka  impregnującego. ŚwieŜo zaimpregnowane powierzchnie naleŜy chronić przed 
deszczem przez                 co  najmniej 5 godzin. 
Środek nanoszony jest metodą polewania bezciśniowego lub za pomocą pędzla wałkiem. 
Cykl naleŜy  kilkakrotnie powtarzać. 
 

G. Lokalne scalenie kolorystyczne napraw - w przypadku powstałych przebarwień lub 
niezmywalne  zabrudzenia (ok. 10% powierzchni elewacji) naleŜy pokryć farbą silikonowo-
wapienną Funcosil  Historic Lasur, ew. Funcosil LA, rozcieńczaną mikroemulsją silikonową 
Funcosil WS. PowyŜszą technologię naleŜy zastosować do renowacji fragmentu renowacji               
w poziomie parteru przemurowanej z nowej cegły licowanej. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty  renowacji cokołu naleŜy  wykonywać  zgodnie z opracowaną technologią  
zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki budowlanej  oraz Instrukcją Producenta 
. 

5.1. kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

5.2. Odbiór  robót renowacji cokołu powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich 
wykonania :  

             -     dokładnie zeszlifować powierzchnię cegieł i ich oczyszczenie.  
             -     poprawnego wykonania  spionowania cegieł.  
             -     poprawnego  wykonania impregnacji spoin   

 

 

 



7.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1  Polskie Normy              

7.2. Inne dokumenty i instrukcje   
             -  Instrukcja Producenta – Firmy REMMERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót 45262521-9 
Naprawa spękań nadproŜy i uszkodzeń ścian zewnętrznych budynków  

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – napraw 

i spękań nadproŜy i uszkodzeń ścian zewnętrznych . 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  
- Naprawa zarysowanych ścian typ „A” 

 

1.   MATERIAŁY 
Do wykonania robót naleŜy uŜywać następujących materiałów  

- pręty φ 8, stal gładka  St 3S  

- siatka Ledóchowskiego  

- zaprawa cementowa M-8   

- roztwór  do zabezpieczenia ścian murowanych  z cegły CT–13 - Henkel Ceresie 

- zaprawa TEN-10 ATLAS 

- tynk cementowy 

 

2.  SPRZĘT  
Do wykonania robót wykorzystać naleŜy rusztowania  zewnętrzne ustawione wcześniej do 
ocieplenia  ścian zewnętrznych  budynku . Roboty wykonywać ręcznie  uŜywając  odpowiednich 
narzędzi stosowanych do robót murarsko – tynkarskich oraz  podstawowych elektronarzędzia. 

 

3.  TRANSPORT   

Dostawa materiałów samochodem  dostawczym.  

 
4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 

1. Naprawa zarysowanych ścian typ „A”  

-  skucie luźnego tynku i oczyszczenie w obrębie  rysy na szerokości po ok.   
   50 cm z kaŜdej strony  
-  wykucie bruzd w spoinach  ( co druga)  na głębokość 4 cm  
-  osadzenie pręty  8 ( stal ST3S) o długości ok. 100cm wypełniając spoiny zaprawą TEN 

– 10 Atlas  
-  zamocowanie siatki Ledóchowskiego  na ścianie  
-  wykonanie natrysku cementowego  z zaprawy marki M-10 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
    Roboty napraw spękanych nadproŜy  i uszkodzeń  ścian zewnętrznych  wykonywać   z 
opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki 
budowlanej  oraz Instrukcją Producenta . 

    

5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 

5.2.   Odbiór  robót wykonania napraw spękanych nadproŜy  i uszkodzeń ścian  zewnętrznych powinien 
polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich   wykonania :  

- dokładnym skuciu tynków  i oczyszczeniu ścian w obrębie występującego 

       zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .  

             -     właściwym „zszyciu” ścian prętami ułoŜonymi w  spoinach na zaprawie  TEN 10   

             -     prawidłowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .    

 



6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   

             -  Instrukcja Producenta – Firmy ATLAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH  
Kategoria robót   -    45411000 
Roboty tynkarskie 

Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych zewnętrznych. 

Zakres robót obj ętych  
Tynki szlachetne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
Tynki szlachetne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania,                      
a ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj : 
· wykonanie tynków szlachetnych zewnętrznych  

· wykonanie zewnętrznych tynków ościeŜy okiennych i drzwiowych 

· mocowanie naroŜników i listew aluminiowych 

· wykonanie tynków cementowo-wapiennych na poszczególnych elementach 

· wykonanie tynków elewacyjnych ścian nie ocieplanych 

Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.     MATERIAŁY  

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
1.2   Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 
Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany, do nanoszenia na podłoŜe wałkiem lub pędzlem. 
Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podłoŜa warstwy tynku pod względem 
chemicznym(zabezpiecza przed występowaniem plam) oraz dobre połączenie pod względem 
mechanicznym. Jest to warstwa  o dobrej, ostrej fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podłoŜe pod 
względem chłonności i znaczne ją redukuje.  
CERPLAST-u nie naleŜy rozcieńczać. 

 
1.3.   Tynk mineralny  o fakturze piaskowca ATLAS C ERMIT – PS 
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do 
rozrabiania wodą. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, 
poniewaŜ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO2, i nieszkodliwa pod względem 
higienicznym. Suchą mieszankę rozrabia się wodą w ilości o,21 – 0,22 l/kg, do uzyskania jednolitej, 
półpłynnej konsystencji. NaleŜy ustalić sobie “własną”, stałą ilość wody dodawaną do kaŜdego 
worka. NaleŜy rozrabiać zawsze całe worki (moŜliwość separowania się kruszywa w czasie 
transportu).  

 
 
 



1.4.Przygotowanie  
 
PodłoŜe które  powinno być: 
• stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane.  
• suche, 
• równe – nierówności i ubytki naleŜy wypełnić, stosując  ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS,  
• oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.  
• zagruntowane masą ATLAS CERPLAST. 

 
Przygotowanie masy tynkarskiej 
Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka naleŜy wsypać do  wiadra i 
przemieszać na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa. Następnie, 
mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są  w Danych Technicznych) i 
mieszać ręcznie lub mechanicznie, aŜ do uzyskania jednolitej  masy. Rozrobioną masę naleŜy 
odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 
1,5 godziny. W trakcie pracy powinno  się co pewien czas przemieszać masę w celu 
ujednorodnienia konsystencji. W przypadku uŜycia agregatu tynkarskiego, mieszanie naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją uŜycia urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawić tak, 
aby konsystencja narzucanego tynku zapewniała uzyskanie prawidłowej faktury tynku. 

 
Nakładanie masy i fakturowanie 
Masę moŜna nakładać na podłoŜe ręcznie lub maszynowo.  
-  Ściana nasłoneczniona moŜe rozgrzać się do ponad 60 stopni, nałoŜenie tynku jest wówczas 
niemoŜliwe. Nie naleŜy równieŜ pozwolić na nakładanie i dojrzewanie tynku w temperaturze poniŜej 
+ 5 stopni. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku naleŜy rozplanować przerwy technologiczne, tak 
aby móc je ukryć  w detalach architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, 
specjalne listwy). JeŜeli nie ma takich elementów ścianę naleŜy tynkować w całości. 
Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału naleŜy ściągnąć z powrotem do 
wiadra i przemieszać. Wraz z nanoszeniem masy i zgarnianiem jej nadmiaru naleŜy za pomocą  
gładkiej pacy powierzchnię tynku równomiernie wygładzać, uzyskując Ŝądaną fakturę. NaleŜy 
nakładać warstwę tak cienko, jak to jest moŜliwe, to znaczy powłokę grubości najgrubszego ziarna 
kruszywa  min 1 mm. 
Tynk nie wymaga dodatkowego zacierania. Nakładanie maszynowe prowadzić naleŜy za pomocą 
specjalnych agregatów tynkarskich. Masę nałoŜoną maszynowo moŜna zagładzić (jak przy 
nakładaniu ręcznym) lub pozostawić bez zagładzania – uzyskuje się 
w ten sposób fakturę drobnego „baranka”. 
Prace wykończeniowe 
Tynk malować, stosując dowolne farby elewacyjne. Rozpoczęcie prac malarskich moŜliwe jest po 
upływie  2 ÷ 6 tygodni  od zakończenia tynkowania (zaleŜnie od rodzaju i koloru farby).  
 
1.5 NaroŜniki aluminiowe  

Wszystkie wypukła naroŜniki naleŜy zabezpieczyć naroŜnikiem aluminiowym. 

 

1.6 ATLAS UNI-GRUNT – emulsja gruntuj ąca 
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoŜy, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego 
typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do 
przygotowania podłoŜa przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, 
posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje się 
takŜe do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed 
przyklejeniem okładzin ceramicznych. MoŜe słuŜyć równieŜ do wykonania powierzchniowej warstwy 
ochronnej na wylewkach -poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. PodłoŜa 
gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi naleŜy gruntować, stosując się do 
zaleceń producenta farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT moŜna uŜywać na suchym podłoŜu, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uŜycia 
wodna dyspersja najwyŜszej jakości Ŝywicy akrylowej. Dzięki duŜej zdolności penetracji, wnika 
silnie w głąb podłoŜa, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni. ATLAS UNI-GRUNT reguluje proces chłonności podłoŜa i zapobiega 
odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, 
zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia 
warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów 
technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania podłoŜa przed połoŜeniem tapet 
ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania. Emulsja w 
trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. 



MoŜna jej uŜywać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłoŜu (po 
całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.  

2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania tynków szlachetnych  
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia naleŜy 
czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej juŜ zaprawy 
zmywa się środkiem ATLAS SZOP. Wałek lub pędzel malarski. 
 
3.   TRANSPORT 
 
3.1 Transport materiałów  

Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku, w 
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

4.   WYKONANIE ROBÓT  

 

4.1Warunki przyst ąpienia do robót  
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
parapety. 
-Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych 
w okresie obniŜonych temperatur". 
- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
-W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
4.2Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej 
przyczepności naleŜy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoŜe emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, 
ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, 
bez względu na rodzaj podłoŜa, naleŜy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego 
ATLAS CERPLAST. 

4.3 Wykonywanie tynków szlachetnych  

ATLAS CERMIT PS przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z 
odmierzoną ilością wody (4,50÷5,50 l. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, aŜ do uzyskania 
jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 min. i po ponownym 
wymieszaniu, w trakcie którego moŜna wyregulować jej konsystencję odpowiednio do warunków 
stosowania. Gotową zaprawę naleŜy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się 
co pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji. Tynk ATLAS CERMIT 
PS naleŜy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoŜe w postaci równomiernej warstwy o 
grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału 
naleŜy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami 
okręŜnymi przy uŜyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem 
masy a zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
NaleŜy doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 
moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy 
nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy 
technologiczne naleŜy z góry zaplanować, na przykład: w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod 
rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w 
trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem 
wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i 



wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoŜa i otoczenia, 
podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

Uwaga: Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne dotycz ące stosowania wyrobu i 
nie zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej i 
przepisami BHP. 

 
4.5 NaroŜniki aluminiowe  
We wszystkie wypukła naroŜniki naleŜy zamontować naroŜniki aluminiowe bez siatki. 
NaroŜniki mocować naleŜy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną 
powierzchnie. 
 
4.6.Wykonywanie odlewów profili ci ągnionych  

PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. W 
przypadku uzupełniania ubytków słabo związane fragmenty podłoŜa naleŜy uprzednio odkuć, zaś 
części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone powierzchnie 
przed nałoŜeniem zaprawy powinno być wilgotne, ale nie mokre. JeŜeli istnieje potrzeba redukcji 
chłonności podłoŜa, zaleca się zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do uprzednio odmierzonej ilości 
wody oraz ręczne lub mechaniczne wymieszanie, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny 
bez grudek i wydzielającej się cieczy. NaleŜy stosować proporcje około 0,40 litra wody na 1 kg 
suchej mieszanki. W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęstsza 
niŜ w przypadku wykonywania odlewu lub profilu ciągnionego. Zaprawa nadaje się do uŜycia po 
upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę naleŜy wykorzystać w ciągu 
około 2 godzin 

SPOSÓB UśYCIA 
W zaleŜności od wymaganej grubości wykonywanego rdzenia, przygotowaną zaprawę nakłada się 
w jednej lub kilku warstwach, a następnie przeciąga wykrój w sposób ciągły. W przypadku profili o 
znacznej grubości lub długości, wskazane jest dodatkowe wzmocnienie przekroju poprzez 
zastosowanie zbrojenia w postaci np. siatki stalowej, z zachowaniem odpowiedniej otuliny. Przed 
pokryciem powierzchni rdzenia warstwą wykańczającą ATLAS ZŁOTY WIEK SM, naleŜy odczekać 
około 2 tygodni. W przypadku uzupełniania ubytków, zalecane jest wcześniejsze wypełnienie 
większych nierówności. 
 
4.7.Wykonywania wierzchniej warstwy profili ci ągnionych  
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. 
Słabo związane fragmenty powierzchni naleŜy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe 
usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Sposób oczyszczenia podłoŜa powinien być dopasowany 
indywidualnie dla danego obiektu, w zaleŜności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału 
podłoŜa oraz jego wartości historycznej. Oczyszczone podłoŜe przed nałoŜeniem mineralnej 
zaprawy szpachlowej ATLAS ZŁOTY WIEK SM powinno być wilgotne, ale nie mokre. JeŜeli 
istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoŜa, zaleca się zastosować emulsję gruntującą ATLAS 
UNI-GRUNT. 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z uprzednio 
odmierzoną ilością wody, oraz ręczne lub mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania 
jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. NaleŜy stosować proporcje około 
0,28 litra wody na 1 kg suchej mieszanki, w zaleŜności od ostatecznego przeznaczenia zaprawy. 
W przypadku wypełniania ubytków   konsystencja   zaprawy   powinna   być   gęstsza,   niŜ   w   
przypadku   wykonywania   profilu 
ciągnionego. Zaprawa nadaje się do uŜycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. 
Przygotowaną zaprawę naleŜy wykorzystać w ciągu około 2 godzin 

SPOSÓB UśYCIA 
Mineralną zaprawę szpachlową ATLAS ZŁOTY WIEK SM nakłada się na podłoŜe warstwą o 
równomiernej grubości, a następnie formuje za pomocą profilu wykroju w sposób ciągły. Czas 
otwartej pracy (pomiędzy naciągnięciem zaprawy a przeciągnięciem wykroju) uzaleŜniony jest od 
chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupełniania 
ubytków, zaleca się najpierw wypełniać większe ubytki. ŚwieŜo nałoŜoną warstwę zaprawy naleŜy 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
 
 
 
 



4.8 ATLAS UNI-GRUNT – emulsja gruntuj ąca 
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoŜe w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych 
podłoŜach, do pierwszego gruntowania moŜna zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w 
proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie naleŜy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. UŜytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie 
płytek itp., naleŜy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałoŜenia. 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
5.1.  Podstawa odbioru robót tynkarskich  

1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli odbiory te nie 
były odnotowywane w dzienniku robót, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niŜ 

po 7 dniach po ich wykonaniu. 

 

5.2Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać zapraw tynkarskich przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
5.3 Badania w czasie robót  

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

5.4 Badania w czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

·            zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

·             jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

· prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

· mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

· przyczepności tynków do podłoŜa, 

· grubości tynku, 

· wyglądu powierzchni tynku, 

· prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

· wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niŜszej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe 

 



5.5 Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
-poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5.5 Warunki odbioru naro Ŝników aluminiowych  
Warunki odbioru naroŜników aluminiowych naleŜy przyjąć takie same jak dla tynków 

6.   OBMIAR ROBÓT  
 
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości minus otwory w ścianach. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

 

 

 

 



8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy PN-85/B-04500  
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 



 
8  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8 

Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 
Zakres stosowania  
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich odbiorze. 
Niniejsze wymagania techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   malowania : 
zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu następujących 
typów farb : 

-     farba  silikonowa – ATLAS 

1. MATERIAŁY  

1.1 ATLAS to najnowszej generacji farba  silikonowa, wykonana na bazie potasowego szkła wodnego 
z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba ATLAS reaguje 
chemicznie z podłoŜem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę matową, 
gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia 
swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została 
zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronią malowane podłoŜe przed wilgocią przenikającą z 
zewnątrz. FARBY ATLAS mają bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę 
malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz 
wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłoŜu, jak i w środowisku 
naturalnym. 

2. SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania 
robót  
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu, 
przed zaschnięciem farby. 

3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  
Farbę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do 
uŜycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Wymagania podstawowe  

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i 
podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma moŜliwości zainstalowania rusztowań, a 
prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających uŜycia materiałów o właściwościach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) naleŜy stosować środki ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, Ŝółcień 
chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie naleŜy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych 
materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-Ŝywicznych, wyrobach lakierowych 
ftalowych, lakierach) naleŜy stosować odzieŜ ochronną. 

4.2 Przygotowanie farby  

Farba silikatowa ATLAS  dostarczana jest w postaci gotowej do uŜycia. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość naleŜy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę moŜna 
rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoŜa lub otoczenia 
zbliŜonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozc ieńczania naleŜy uŜywać preparatu 
ATLAS ARKOL SX w ilości max. 7% (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe moŜna 
dodać maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania naleŜy zachować na całej 



malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania naleŜy stosować farbę w postaci 
nierozcieńczonej. 

4.3 Sposób u Ŝycia farby  
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść cienką, równomierną warstwę farby 
ATLAS. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. Przerwy technologiczne podczas 
malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie 
dopuszczając do malowania juŜ częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, 
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. 
Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, naleŜy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoŜa. Malowanie powierzchni róŜniących się między 
sobą fakturą i parametrami technicznymi moŜe powodować efekt róŜnych odcieni danego koloru 
farby. Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do 
usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoŜa. Dlatego teŜ naleŜy dokładnie zabezpieczyć wszystkie 
elementy znajdujące się w pobliŜu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, 
obróbki blacharskie i inne elementy wykończeniowe. 
Farba ATLAS jest dostarczana w postaci gotowej do uŜycia. Nie wolno łączyć jej z innymi 
materiałami. Przed uŜyciem naleŜy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę naleŜy 
rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby. 
Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne, dotycz ące stosowania wyrobu i nie 
zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej i przepisami 
BHP. 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione 
laboratoria. 
 
5.3 Odbiór podkładu  

PodłoŜa tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków 
przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 

· wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy uŜyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się 
uŜycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

· powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych naleŜy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, 

· w zaleŜności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

 
 

5.4 Kryteria oceny jako ści i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania  

Terminy wykonywania badań podłoŜy pod malowanie powinny być następujące: 
· badanie powierzchni tynków naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
· badanie wszystkich podłoŜy naleŜy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 



elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich, 

· badanie materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed ich uŜyciem, 
· badanie podkładów naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza ne niŜsze]  niŜ + 5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniŜej 65%. 

5.5 Badanie podło Ŝy 

Badanie podłoŜy powinno obejmować : 
· sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego naleŜy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 
mm i zwilŜenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilŜone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się 
na bladoróŜowo, natomiast intensywne zabarwienie róŜowe świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku. 

5.6 Badanie materiałów  

Badanie materiałów powinno obejmować : 

· sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających   zgodność przeznaczonych do uŜycia materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

· materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 
zbadane przed uŜyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

· sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne potarcie 
dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

· sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; 
gdywymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilŜonym miejscu powinna 
wystąpić 
nie wcześniej niŜ po trzech sekundach, 

· sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałoŜeniu następnej warstwy 
powłokowej wystąpią róŜnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu 
wyschnięcia naleŜy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm cięŜarkiem o 
masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię naleŜy uznać z wyschniętą, jeŜeli 
po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

· sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych naleŜy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepności moŜna wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie 
podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeŜeli po 
wykonaniu 
próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

5.4 Ocena jako ści . 

JeŜeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę naleŜy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, 
naleŜy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania 
całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, naleŜy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy teŜ po dokonaniu poprawek moŜliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z 
wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest 
ostateczny. 

 

 

 



6. OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

 
6.2. Zasada obmiaru  
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

7. PODSTAWA 

PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty malarskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie robót malarskich, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Rusztowania montaŜ                         :  45262120-8 
                                 Rusztowania demontaŜ                     :   45262110-5  

 

Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnętrznych 
Zakres stosowania  

Warunki techniczne dotyczą: 
- ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 

1. MATERIAŁY  

1.1 Materiały do rusztowa ń stalowych  
Do montaŜu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające 
normie PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszystkich 
rur wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, cięŜar l m rury ok. 3,85 kG. 
RozróŜniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie: 

rury zgrzewane (ze szwem), 

rury ciągnione (bez szwu). 
Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) moŜna stosować do wszystkich części konstrukcji rusztowań 
(stojaki, podłuŜnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) moŜna stosować tylko 
na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy obciąŜeniu do 150 kG/m2 oraz do 
montaŜu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach. 
W celu ułatwienia szybkiego rozróŜniania rur naleŜy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w odległości 
50 cm od kaŜdego końca farbą olejną dwiema Ŝółtymi obwódkami szerokości 5 cm, z od 
stępem 10 cm między nimi. 
Rury nieznacznie uszkodzone moŜna stosować tylko na poręcze zabezpieczające, umieszczane na 
wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. 
W celu łatwiejszego odróŜnienia uszkodzonych rur naleŜy znaczyć je na środku czerwoną obwódką 
szerokości 10 cm. 
Aby zabezpieczyć rury przed korozją, naleŜy malować je lakierem asfaltowym z domieszką proszku 
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do łączenia rur, które 
są względem siebie prostopadłe, naleŜy stosować złącza stalowe krzyŜowe z nakrętką sześciokątną 
lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować złącza stalowe 
obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do współosiowego łączenia rur naleŜy stosować złącza 
stalowe wzdłuŜne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. 
Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złoŜone z płytki 
stalowej i przyspawanego trzpienia. 

2. SPRZĘT 
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 

3. TRANSPORT 

3Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT  
MontaŜ i demontaŜ rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montaŜu i 
demontaŜu rusztowań. 
Monta Ŝ rusztowa ń 
MontaŜ rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi MontaŜ powinien 
być przeprowadzony pod nadzorem osób upowaŜnionych do kierowania robotami budowlano-
montaŜowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce 
konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zaleŜności od wielkości 
obciąŜenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw podłuŜny 
i poprzeczny stojaków w zaleŜności t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia 
maksymalnego rozstawu podłuŜnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu 
poprzecznego : 

1,05 dla rusztowań typu lekkiego, 



1,35 dla rusztowań typu cięŜkiego. 
Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków 
rusztowania nie powinien przekraczać : 

2,50 m w kierunku podłuŜnym, 
2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania 
powinna wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aŜ do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji. 

Rozstaw stojaków w zale Ŝności od obci ąŜenia rusztowania  

Maksymalny rozstaw 
stojaków w kierunkach: 
podłuŜnym, m poprzecznym, m 

Lekki (100-150 kG/ma) 2,50 1,05-1,35 

CięŜki (200-400 kG/m2) 2,00 1,35 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niŜ 1,80 m. 
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoŜa. Na podkładzie 
naleŜy ustawić podstawki oporowe. PodłoŜe gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 
Przy montaŜu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca: 
W pierwszej kondygnacji rusztowania naleŜy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na 
zmianę tak, aby na kaŜdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. 
Przy ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka naleŜy układ rur odwrócić tak, aby rząd 
zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy 
stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłuŜnym rusztowania 2,0 m, 
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłuŜnice naleŜy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. PodłuŜnice naleŜy mocować do stojaków po 
ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyŜowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 
Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 
Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyŜowych bez-;.    pośrednio nad dłuŜycami. 
Poprzecznice naleŜy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi 
poprzecznicy. 
Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niŜ 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej 
wysokości rusztowania lub na części wysokości, zaleŜnie od ustaleń instrukcji dla danego typu 
rusztowania lub dokumentacji technicznej. KaŜda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum 
dwa pomosty robocze. 
NajwyŜszy pomost rusztowania nie moŜe być usytuowany niŜej niŜ 1,80 m, licząc od najwyŜszego 
miejsca pracy do poziomu pomostu. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i pośrednimi z rur 
mocowanych złączami krzyŜowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na 
wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 
Mając na uwadze dopuszczalne obciąŜenie stojaków, naleŜy przyjmować ułoŜenie pomostów na 
rusztowaniu w następujących ilościach: 
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m 

wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 
MontaŜ pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 
a) stojaki naleŜy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyŜszej) kondygnacji powinny być rury 

o róŜnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona 
ostateczna jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłuŜnice wyŜszej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montaŜu 
poręczy kondygnacji bezpośrednio niŜej połoŜonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłuŜnie. 
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stęŜeń z rur o długości 3,6 m. W 
rusztowaniach niskich stosuje się stęŜenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przęsło, tj. co 10 
m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stęŜenie pionowe co drugie przęsło do połowy wysokości, a 
na całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. StęŜenia poziome naleŜy zakładać co 10 m 
licząc od pierwszej kondygnacji nad terenem. MontaŜ stęŜeń naleŜy rozpoczynać po zmontowaniu I i 
II kondygnacji rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego połoŜenia wszystkch 
elementów rusztowania. 



Przed rozpoczęciem montaŜu III kondygnacji rusztowania naleŜy umocować I i II kondygnację do 
ścian budowli. Rusztowania naleŜy oprzeć o ścianę budowli przez dosunięcie poprzecznie do lica 
ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być 
wykonane w sposób uniemoŜliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. 
siły wiatru, mimośrodowych obciąŜeń statycznych, obciąŜeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego 
osiadania rusztowania. KaŜde zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie 
mniejszą niŜ 250 kG. Zakotwienie naleŜy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, 
przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 
m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować naleŜy jako nietypowe, 
wymagające opracowania projektu uwzględniającego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie. 
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych moŜna stosować w 
budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie 
marki min. 30. 
Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale 
złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie moŜe 
przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu 
komunikacyjnego nie moŜe przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane jednocześnie ze 
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być wyposaŜone w: 
- drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, 
- płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia naleŜy 
wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone 
instalacją odgromową . Przebiegające w pobliŜu montowanego lub demontowanego rusztowania 
napow ietrzne     linie    energetyczne    powinny być wyłączone spod napięcia na okres prac 
montaŜowych. 
Ustalono, Ŝe do montaŜu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada 5-osób. 

Demonta Ŝ rusztowa ń 
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliŜu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni 
przy rozbiórce. 
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i krzyŜulców 
najwyŜszego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leŜnie i schodnie. Wszystkie 
elementy opuszcza się na linach przez krąŜki lub przez przetaczanie. 
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyŜulców i poręczy, 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania 
powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału uŜyte do konstrukcji. Materiały 
powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie 
przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na 
rozciąganie. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montaŜu konstrukcji rusztowań i 
jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego uŜytych elementów oraz zgodności z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
Rusztowanie moŜe być przekazane do uŜytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania 
na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. 
Na rusztowaniu naleŜy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne 
obciąŜenia pomostów roboczych. 
 

5.2 Przegląd rusztowa ń 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

-codziennie przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 

-co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
-doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 

uŜytkującego rusztowanie. 
 

Badania doraźna naleŜy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn groŜących bezpieczeństwu wykonywania robót 
budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniu. 
Wyniki z przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 



5.3 Dopuszczalne odchyłki  

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 
15 mm przy wysokości rusztowania poniŜej 10 m, 

25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyŜej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niŜ 10 mm. 
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłuŜnic wzdłuŜ osi podłuŜnej rusztowania nie moŜe 
być większe niŜ +/- 50 mm. 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru  

Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 
 
7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Roboty przy rusztowaniu  
Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

zakup materiałów, 

montaŜ, demontaŜ i przestawienie rusztowań, 

oczyszczenie stanowisk pracy, 

wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900.00 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-47900.03 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
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Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe                         :  45453000-7 

Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych 
Zakres stosowania  

Warunki techniczne dotyczą: 

- luźnych tynków ścian zewnętrznych 

- rozbiórki obróbek blacharskich, 

- rozbiórek rynien i rur spustowych 

- pozostałych robót rozbiórkowych 

1. MATERIAŁY  
nie dotyczy 

2. SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 
nie dotyczy 

4. WYKONANIE ROBÓT  

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy 
robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w 
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco: 
* Urządzenia zabezpieczaj ące i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być 
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeŜne. 
Znajdujące się w pobliŜu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia uŜyteczności publicznej, latarnie, słupy, 
przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
* Środki zabezpieczaj ące pracowników i urz ądzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzieŜ i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary 
ochrone, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymane w dobrym stanie. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować 
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. 
Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster. 
* Zapewnienie bezpiecze ństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności 
naleŜy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okręŜne (obejścia i objazdy ) lub wystawić 
wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź teŜ, w przypadkach szczególnie 
niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie. Dla mieszkańców 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich 
zasięgu, w miejscach zagroŜonych nie ma osób postronnych. 
* Rozbiórka r ęczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyŜej 4.00 m powinni być zaopatrzeni 
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym 
momencie nie rozbieranych. 
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie ostroŜnie pod 
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być naleŜycie 
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn naleŜy stosować pochylnie lub zsypy (rynny). 
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 
budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony 
daszkami ochronnymi. 
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracujących robotników. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
nie dotyczy 



6. OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową szybu są metry kwadratowe, metry bieŜące, 
sztuki. 

6.2. Zasada obmiaru  
Zasady przedmiarowania naleŜy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub 
wykuwających. 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Roboty rozbiórkowe  
Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

montaŜ i demontaŜ rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 

oczyszczenie stanowisk pracy, 

wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138 
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Kategoria robót   -    Wynajem sprzętu                         :  45500000-5 
 

Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzętu wraz z operatorem Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 
wywozu odpadów budowlanych z terenu budowy, 

1. MATERIAŁY  
nie dotyczy 

2. SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton. 

4. WYKONANIE ROBÓT  

Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać się moŜe ręcznie lub mechanicznie. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
nie dotyczy 

6. OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony. 

6.2. Zasada obmiaru  

Zasady przedmiarowania naleŜy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z 
terenu budowy. 

7. PODSTAWA 

PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty transportowe  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT



 


