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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

1. WSTĘP 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z BUDOWĄ BUDYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIE W ZAKRZEWIE WIELKIM GM. KODRĄB.  Szczegółowy zakres 
robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego, 
wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. Zakres robót objętych niniejszą 
specyfikacją obejmuje wymagania ogólne. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty 
techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 
wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je Inspektor 
Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy 
z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku. 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
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W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                      
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów 
geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone 
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wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
użytkownika 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. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.10. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm 
dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 
oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                                     
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i 
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, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 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 także  w odpowiednich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
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ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim. 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 należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone 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. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
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f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 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 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
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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, zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                      
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru 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. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za 
roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 
wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami 
płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół 
odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia   
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
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  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  Weszło w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 
2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające   
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,   
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,   poz. 
313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych   
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  19 
marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007r. Nr 
210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, 
poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów   
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat   
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.   Nr 
249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków    
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,   z 
późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi    
zmianami. 
 
 

11.  UWAGI KOŃCOWE: 
 
NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
BUDOWLANYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM I PRZEDMIAREM ROBÓT. 
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CZĘŚĆ II: 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE 
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRZEWIE WIELKIM,  

GM. KODRĄB. DZ. NR EW. 159, OBRĘB  0019 KODRĄB, 
 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 101207_2 KODRĄB, 
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1. STT-01.ROBOTY ZIEMNE 

 

 Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając 
plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych. 

 Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 
aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę mróz, roboty 
budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do 
wykonawcy robót. 

 Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie 
zmienił on swojego położenia, i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 

 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych 
linii na ławach powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone 
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 

 Szkic tyczenia geodezyjnego  

 Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy 
kontrolować na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów 
rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. 

po każdej stronie. 

 Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 

wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych 

lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 

mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych 

pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów 

oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 

zebranej ziemi roślinnej. 

 Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w 
każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych 
(np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). 

 Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. 

 W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź 
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niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 

 Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 

 W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i 
wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

 Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego 
wykopu powinny być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 

 Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 

 Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nich robót. 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie 
uzasadnione powinno być odwodnione. 

 Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń jeśli w dokumentacji technicznej nie 
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 

 Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: nie więcej niż 25 
cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, od 0,5 do l m. - przy ubijaniu 
ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy 
należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami 
wibracyjnymi. 

  Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno 
być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej. 

 Każda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego(wałowanie, ubijanie lub 
wibrowanie). 

 Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to 
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 

 Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt 
dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy 

 
2. STT-02.ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE 

 

 Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych 
zawartych w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego 
układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i 
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określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary 
podstaw fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo - 
wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe 
fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej 
normy państwowej. 

 Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło 
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

 Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu 
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można 
stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie 
powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności 
zastosowania grubszej warstwy należy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru -
sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych 
fragmentów fundamentów. 

 Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową 
powinno być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z 
pospółki piaskowej lub żwiru. 

 W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać 
warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie 
powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia 
się wody na jej powierzchni. 

 Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej 
warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy C12 ) o wilgotnej konsystencji. 
Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 10 cm. 

 Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy 
chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od 
zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła 
poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochronny 
betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania 
przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

 Stopy fundamentowe pod słupy należy wykonywać z żelbetu. Zbrojenie słupów 
powinno sięgać do dolnego zbrojenia stopy. 

 Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

 Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby 
w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się 
zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

 Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w 
podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geologicznej. 

 Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości l m. od 
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty 
słabsze niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze 
badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, 
jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonywać wówczas 
zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi. 

 Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, 
co powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. 
W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót 
fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora 
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 
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 Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w 
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości 
wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i 
izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki 
odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

 Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niż 5 cm. 

 Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niż 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą 
być większe niż 2 cm. 

 Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być 
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawycementowej z mieszanki. 

 Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy 
sprawdzać: 

-przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w 
trakcie betonowania), 

- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  
     - sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny 
wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 

 Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i 
w dzienniku budowy. 

 Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 
beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

 Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku 
StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku34GS. 

 Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
- oględziny, 

  - badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

 Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu 
jej zarobienia. 

 Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu 
polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne. 

 Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również 
niedopuszczalne. 

 

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
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- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania 
elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz 
innych elementów ustalających położenie armatury itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

 Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie 
dolnej części słupków i ścian. 

 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu 
konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania 
przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną 
mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, należy j ą usunąć, 
- w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo 
stosować zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. 

 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany 
w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów 
lub części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. 

 Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 
wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

 Układanie mieszanki betonowej w podciągach itp. powinna być dokonywane 
jednocześnie i bez przerw. 

 Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z 
wymaganiami technicznymi. 
 

3. STT-03.PODŁOŻA BETONOWE 
 

 Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja podłoży z betonu i zapraw cementowych 
powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi i sztuką budowlaną. 
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 Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na 
pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie, izolację przeciwwilgociową lub termiczną 
i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, 
warstwy wodoszczelne, przeciwwilgociowe, termoizolacyjne i obróbki blacharskie 
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. 

 Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo 
przed przystąpieniem do robót pokrywczych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy 
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m Nie powinien być większy niż 
5 mm i nie powinien wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami 
podłoża. 

 Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub 
innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np gdy nie ma naporu wody) 
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 
poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O °C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była 
niższa niż O °C. 

 
4. STT-04. IZOLACJE 

 

 Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez 
wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony 
zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas 
asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw 
nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych 
na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura 
lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być 
niższa niż 140°C. 

 Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien 
szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie 
może być mniejsza niż 0,6 mm. 

 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych 
przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub 
smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni.  

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. 
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie 
na zakładkach. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 
smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. 
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 Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy 
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCWlub folii bitumo- i 
olejoodpomych z PVC grubości nie mniejszej niż 1,0±0,1 mm. 

 Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch' warstw papy 
asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym 
i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej l cm 
z każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

 Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na sucho na wyrównanej 
i ubitej warstwie podsypki z piasku. Mogą być także stosowane twarde płyty z wełny 
mineralnej, płyty wiórkowo-cementowe oraz inne materiały odporne na gnicie. 
Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwą 
termoizolacyjną) jest zbędne. Na warstwie termoizolacyjnej należy ułożyć warstwę 
zaprawy cementowej, której grubość powinna być przyjęta na podstawie 
przewidywanych obciążeń, lecz nie mniej niż 5 cm. 

 Ocieplenie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji 
pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokości l m. wzdłuż ścian zewnętrznych). 
Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu lub twardych płyt z wełny mineralnej. 
Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami 
izolowania ścian pionowych. 

 Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym 
zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Zaleca się, aby 
opór cieplny warstwy ocieplającej był w przybliżeniu taki sam jak właściwej części 
przegrody. 

 Do ocieplania mostków termicznych należy stosować beton komórkowy (odmiany 
poniżej 600), styropian lub inne równie efektywne materiały termoizolacyjne, 
zależnie od miejsca występowania mostka. 

 Mostki termiczne powinno się ocieplać od strony zewnętrznej. Ocieplenie od strony 
wewnętrznej dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to rozwiązanie jedynie możliwe. 
Styki ościeżnic stolarki budowlanej ze ścianą należy dokładnie uszczelniać 
materiałem elastycznym lub trwale plastycznym a następnie osłaniać ćwierćwałkami 
drewnianymi. 

 Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 
wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k 
przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie 
gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
- w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się on z 
materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

 
 

5. STT-04.ZAPRAWY 
 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 
ciągu: 

- zaprawa wapienna - 8 godzin, 
- zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny, 
- zaprawa cementowa - 2 godziny, 
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- zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

  Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw 
niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich 
powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być 
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku 
konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy 
stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki 
mineralne. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku 
konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można 
stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

 Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w 
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
 

6. STT-05.ROBOTY MUROWE 
 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin do pionu i sznura, z zachowanie zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe 
grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po 
wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 
zazębione końcowo. 

 Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

 Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej 
izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z 
elementów gipsowych i strużkobetonowych, w których izolacja powinna być 
założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad 
terenem. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

 Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
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 Wykonywanie konstrukcji murowych grubości l cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB. 

 W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 
przyjmować grubość normową spoiny: 

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna l0mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

 
7. STT-06.ROBOTY TYNKARSKIE 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble 
o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. 

 Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego. 

  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających zgodnie z ITB. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dzienne. Należy je osłaniać 
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

 Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na 
wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250 

 Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na 
dobrze wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź 
tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 

 Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z 
betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o 
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

 Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy 
stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź 
należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. 

 Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, 
metalową lub styropianową. 
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 Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli, przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku 
do podłoża. 

 Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać 
przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają 
gruntowania. 

 Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero 
po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych 
można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

 Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż:  

- dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 
- dla farb emulsyjnych - 4%. 

 Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub 
opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, 
lampy itp.), 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po 
zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w 
przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i 
pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 

 Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i 
zatarcie równo z powierzchnia tynku, 
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziam piasku, a 
w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub 
pylącej się starej powłoki malarskiej. 

 Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i 
nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa 
(Silema B), którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby 
temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 
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- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych 
oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i 
poliuretanowymi. 
 

 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 
świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który 
w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony 
powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej 
do faktury podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady 
farby. 

 Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej.  

 
8. STT-07.OKŁADZINY SCIAN I SUFIT PODWIESZANY GK 

 

 Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, 
płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpomych i kwasoodpomych, płytek 
klinkierowych i płytek fajansowych. 

 Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki 
kamionkowe na dokładnie wyrównanym podkładzie, narównej i gładkiej powierzchni 
o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i 
gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. 
III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 
każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając 
płytkę do podłoża, należy j ą przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej 
klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie 
powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki 
kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek 
powinna wynosić co najmniej +5°C. 

 Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni 

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, 
brak rys lub odprysków itp. 

 Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

97-500 RADOMSKO 
DZIEPÓŁĆ 3 

tel. kom. 784 066 975 

 

28 

 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny 
do podkładu, 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością 
do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do l mm, 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach 
budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
- jednolitości barwy płytek. 

 Na okładziny i obudowy sufitów systemowych należy stosować płyty gipsowo-
kartonowe zgodnie z projektem. 

 Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, strona tylna może być ze szwem. 
Krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 Wkręty samogwintujące do mocowania płyt okładzinowych do elementów 
metalowych powinny spełniać wymagania obowiązującej normy 

 przedmiotowej. Powinny mieć średnicę 2-3 mm i długość 12-18 mm. Wkręty 
powinny być ocynkowane lub oksydowane. 

 Wykonanie okładziny należy rozpoczynać od wyznaczania siatki styków płyt 
gipsowo-kartonowych za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika 
murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg wymiarów 
rzeczywistych. 

 Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane piłą tarczową lub ręcznie piłą 
stolarską lub ostrym nożem. 

 Powierzchnie okładzin powinny być wykończone powłoką malarską z farb 
emulsyjnych lub przez naklejenie tapet. 

 Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 

 Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich 
rozmieszczenie oraz jakość mocowania ich do konstrukcji sufitu podwieszanego 
systemowego. 

 Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do sufitu systemowego lub podkładu,  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń 
krawędzi od linii prostej 

 
 

9. STT-07.Osadzenie stolarki i ślusarki 
 

 Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

 Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew 
lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

 Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w 
ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, 
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót. 
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 Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest 
sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementówmetalowych a wymiarami ościeża 
budowli w które mają być wbudowane - nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

 Ościeżnice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty lub inne elementy metalowe powinny 
być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W 
oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w miejscach klinowania 
szyb. W elementach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy, tak aby obciążenia mogły być 
przeniesione na budynek. 

 Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku 
przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. 224. Połączenia i 
mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach 
temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub 
przesuwać. 

 Wbudowywanie elementów i segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, 
kiedy można obciążać części nośne budynków. 

 Materiały wypełniające wbudowany element metalowy, takie jak szyby, płyty pełne i 
nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. 

 Zestawy elementów i segmenty wbudowywane w ściany należy łączyć w jednolitą 
całość poprzez spawanie, zgrzewanie, ześrubowanie, nitowanie bądź klejenie, o ile 
konstrukcja elementu bądź segmentu nie przewiduje innego łączenia. 

 Osadzone w ścianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe ścian, okna 
wystawowe i ściany okienne powinny być uszczelnione między ościeżem a 
ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

 Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem 
uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. 

 Okna, drzwi i świetliki otwierane oraz połączenia ościeżnic z ościeżem przyległych 
ścian powinny być uszczelnione w sposób trwały i zapewniający całkowitą 
szczelność. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy 
wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. 

 Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami bądź 
segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność 
powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody 
określoną normą państwową 
 

10. STT-08.Izolacje termiczne ścian 
 

 Docieplenie Ścian wykonać zgodnie z Instrukcją ITB 334/2002 Bezspoinowy 
System Dociepleń 

 Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% 

 Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, 
mchu i wyraźnie łuszczących się powłokmalarskich, czy też wypraw. 

 Podłoże pod izolację cieplną powinno być równe, mocne i niepylące. Przy 
nierównościach podłoża większych niż, +/- 1 cm podłożewyrównać odpowiednią 
zaprawą systemową. Kruche i odpadające tynki usunąć. 

 Powierzchnię ściany w zależności od potrzeb oczyścić mechanicznie np. 
szczotkami drucianymi, a następnie zmyć wodą z hydrantu 
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 Podłoża silnie nasiąkliwe lub piaszczące zagruntować wnikającym w nie 
odpowiednim praparatem podkładowym /w zależności od podłoża/ 

 Obróbki blacharskie, rynny i zewnątrzne rury spustowe uniemożliwiające właściwe 
wykonanie ocieplenia zdemontować 

 Wszystkie elementy składowe docieplenia powinny pochodzić z jednego systemu 
dociepleń, niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z różnych systemów i od 
różnych producentów 

 Wytyczne szczegółowe wykonania poszczególnych etapów docieplenia zgodne z 
instrukcją i atestami producenta systemu 

 Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na 1 mb. Pomiędzy 
poszczególnymi odcinkami profili pozostawić 3 mm odstęp. Pierwszy kołek umieścić 
w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie wypoziomować 
profil i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować 
specjalnymi podkładkami dystansowymi. W narożach ścian profile przyciąć pod 
kontem lub zastosować specjalne profile narożne. Nad przykręconym profilem 
cokołu, na odpowiedniej szerokości pasie systemowej masy klejącej przykleić 30 
cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy 

 Systemową masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na 
płytę izolacyjną masę nakładać metodą pasmową – punktową. W odległości ok. 3 
cm od krawędzi płyty masę układać pasami o szer. 3 – 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni standardowej płyty o wym. 50 x 100 cm układać 6 – 8 placków masy o 
średnicy 12 – 16 cm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć 
do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z obrzeżami 
frezowanymi, zwrócić uwagę, aby przyklejenie kolejnej płyty do podłoża nie 
powodowało odrywania płyt sąsiednich 

 Płytę przykleić mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. 
Nadmiar wyciśniętej masy klejowej usunąć, aby na obrzeżach nie powstały żadne 
jej resztki. Płyty izolacji termicznej muszą być przyklejone do podłoża co najmniej 
40% swej powierzchni. W narożach ścian płyty przykleić przemiennie, aby się 
zazębiały 

 Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób aby ich styki nie znajdowały się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych 245. W miejscach dylatacji 
konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie szczeliny. Jeżeli do 
obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni 
płyt, przed ułożeniem płyt izolacyjnych wzdłuż dylatacji zamontować biegnące 
pionowo listwy cokołowe 

 W miejscach otworów wentylacyjnych, w płytach styropianowych wyciąć 
odpowiednie otwory, dostosować do sposobu późniejszego ich zabezpieczenia. W 
razie potrzeby na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogły by zostać 
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu 

 Powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych ocieplić pasami stropianu o grubości 
nie mniejszej niż 3 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać 
do płyt styropianowych ocieplających ścianę. Dolne ościeża okienne ocieplić 
zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika a następnie zamontować 
podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji ściany. Podokienniki 
powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4 cm. Mocowanie 
podokienników do ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. 
Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym 
miejscu należy odpowiednio podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi 
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uszczelnić masą lub taśmą uszczelniającą. Puste miejsca pod podokiennikami, w 
miare możliwości technicznych wypełnić pianka poliuretanowa 

 Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych ewentualne 
nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary między płytami wypełnić paskami 
styropianu lub specjalną pianka poliuretanową. Powierzchnie styropianu wyrównać 
przez przetarcie papierem ściernym nałożoną na pacę tynkarską lub innym 
narzędziem. Płyty dokładnie oczyścić z pyłu 

 Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem 
grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnego starego tynku i 
wymaganej głębokości w ścianie / przeciętnie ok. 5 cm w ścianie z elementów 
pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych/ 

 Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć równy co najmniej 5 cm w 
przypadku ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku 
ściany murowanej. Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej 
głębokości, nieco większej od głębokości osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i 
gazobetonie wykonać bez użycia udaru. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór 
oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. 
W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda 
ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w 
odpowiednich płytkich gniazdach zaszpachlować masą klejącą 

 Do wykonania warstwy zbrojnej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu. Systemową masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt 
styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie 
masę przeczesać kielnią zębatą 10 x 10 mm. W tak przygotowaną warstwę, przy 
użyciu kielni wygładzającej natychmiast wciskać tkaninę szklaną i równo 
zaszpachlowywać , stosując w niezbędnych przypadkach masę klejącą. Tkanina 
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie 
zatopiona w masie klejącej. Warstwa zbrojna pojedynczą tkaniną powinna mieć 
grubość 3 – 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm 

 Szerokość tkaniny dobierać tak, aby było możliwe oklejanie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej jej głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przy 
ościeżnicowe z pasem tkaniny 

 Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek 
o 5 – 10 cm szerszy od grubości płyt izolacyjnych. Przewinięcia za naroże nie są 
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z 
dodatkową siatką. W miejscach zakładów tkaniny szklanej silniej ściągać masę 
klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia 

 W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m. od poziomu 
terenu, zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dwie warstwy 
tkaniny szklanej 

  Po wyschnięciu warstwy zbrojnej, tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu 
cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią 

 W normalnych warunkach pogodowych po 2 –3 dniach, na sucha warstwę zbrojną 
nanieść za pomocą pędzla lub wałka jedną warstwęsystemowego podkładu 
tynkarskiego (w zależności od tynku elewacyjnego). Wybrać podkład tynkarski w 
odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku 

 Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2 –3 dniach, przystąpić do nakładania 
systemowego tynku mineralnego, systemowego tynku akrylowego lub 
systemowego tynku silikatowego (krzemianowego). 
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 W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynków akrylowych i silikatowych 
zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego 
opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełnić do połowy pojemnik świeżą 
masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. W celu uzyskania 
jednolitej barwy kolorowych tynków mineralnych, zaleca się mieszać w jednym 
pojemniku zawartość 2 – 3 worków zawierających suchą zaprawę tynkarską. 
Należy wykorzystywać całe worki, gdyż podczas transportu mogło nastąpić 
rozdzielenie składników 

 Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób 
ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych 
powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić 
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty 

 Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy 
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego 
powierzchnię zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa 
sztucznego. Należy zwracać uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania 

 Zaleca się, aby barwione tynki mineralne pokryć jednokrotnie farbą egalizacyjną, w 
celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy 
wynikającej z niedoskonałości zastosowanej technologii wykonania wyprawy, różnic 
w konsystencji masy tynkarskiej, różnic w chłonności podłoża, wpływów 
atmosferycznych. Farbę egalizacyjną nanosić po wyschnięciu tynku, co w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2 –3 dniach od jego 
ułożenia 

 W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy 
okresie dłuższym niż dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzić jakość 
styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, 
a następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu 
płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. Styki płyt 
izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością 
wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami 

 Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 
wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k 
przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie 
gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
- prawidłowość wykonywania listwy startowej oraz okładania narożników wypukłych 
kątownikiem z siatką  
-  przykrycie siatki zbrojącej warstwą masy klejącej 
w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
- Wykończoną warstwę docieplenia sprawdzić tak jak tynk zwykły stosując 
identyczne kryteria oceny i normy techniczne  

 
11. STT-09.Roboty dekarskie i blacharskie 

 

 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niższej niż +5°C, z tym że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura 
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powietrza nie powinna być niższa niż +10°C. Robót pokrywczych nie należy 
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych 
na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie 

 W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed 
możliwością szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia, np. 
zadaszenie 

 Podłoże pod pokrycie papowe powinno być suche, przy czym: 
- zagruntowana powierzchnia podłoża betonowego lub gładzi cementowej albo płyt 
żelbetowych warstwowych konstrukcyjnych 
powinna być oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego 
- podłoże z innych materiałów lub wyrobów (np. płyty styropianowe lub płyty 
pilśniowe twarde) powinno być suche i oczyszczone 
z resztek materiałów oraz pokryte pierwszą warstwą papy tego samego dnia, w 
którym dokonano układania płyt podkładu; w przypadku podkładu z płyt PW 11/A 
zamiast pierwszej warstwy pokrycia mogą być naklejone nad stykami płyt paski papy 
asfaltowej 

 Stosowanie do pokrycia materiały nie mogą wykazywać szkodliwego dla siebie 
oddziaływania (np. lepiki stosowane na zimno lub papa smołowa na styropian). 
Pokrycie dachowe powinno być wykonane z jednego rodzaju papy. Nie dopuszcza 
się wykonywania pokrycia papowego z różnych rodzajów papy (np. asfaltowej i 
smołowej). Przy doborze odmian pap na pokrycie dachowe należy kierować się 
zasadą, że im mniejsze jest pochylenie połaci dachowych, tym odmiany papy 
powinny charakteryzować się wyższą gramaturą osnowy i większą zawartością 
asfaltu 

 Do przyklejania pap asfaltowych do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy na gorąco, ewentualnie lepik asfaltowy na zimno. W przypadku 
przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. Nie dopuszcza się stosowania lepiku smołowego do 
przyklejania papy asfaltowej. Niedopuszczalne jest stosowanie lepików smołowych 
w pokryciach z pap asfaltowych oraz lepików asfaltowych w pokryciach z pap 
smołowych 

 Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej 
powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno być użyte tyle lepiku w stanie 
płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wałek lepiku. W czasie 
przyklejania papa powinna być przyciskana do podłoża. Praktycznie grubość lepiku 
powinna wynosić 1,0-1,5 mm 

 Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. W strefach klimatycznych, w których występują silniejsze 
wiatry, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód 
deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 

 Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
- 160-180°C - dla lepiku asfaltowego, 
- 120-130°C - dla lepiku asfaltowego lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 
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 Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. W strefach klimatycznych, w których występują silniejsze 
wiatry, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód 
deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 

 Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godzin przechowywana w 
temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na 
płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu 
jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę 
i rozwijana w niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być 
smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy 

 Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład o szerokości nie mniejszej 
niż 10 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Dotyczy to także 
zakładów skośnych i równoległych do okapu przy łączeniu arkuszy papy. W 
poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie: 

- przy kryciu dwukrotnym o 1/2 szerokości arkusza, 
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza. Długość arkusza papy nie 
powinna wynosić więcej niż 8 m. 

 Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach lub 
ograniczającymi go powinny być wodoszczelne, podobnie jak połączenia pokrycia z 
wpustami dachowymi. Połączenia pokrycia ze świetlikami dachowymi, wyłazami 
oraz w obrębie dylatacji powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
przenikaniem wody pod pokrycie 

 

 Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą 
zabezpieczeń blaszanych (obróbek blacharskich) wklejanych między warstwy 
pokrycia może być stosowane przy pochyleniu połaci dachowych większych niż 
10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszych niż 10% obróbki blacharskiej 
nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia. Szczelność 
połączenia powinny zapewniać wywinięte na pionową powierzchnię warstwy 
pokrycia, a obróbka blacharska powinna zabezpieczać pokrycie przed 
uszkodzeniem mechanicznym. 

 Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa chlorytowo-serycytowa naniesiona fabrycznie 
na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa 
ochronna może być wykonana z posypki papowej mineralnej i łupku chlorytowo-
serycytowego, lub jako powłoka odblaskowa z blachy asfaltowo-aluminiowej lub 
innej masy dopuszczonej przez ITB. 

 Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy 

 Pasma papy należy układać równolegle do okapu a przy pochyłemu połaci 
dachowych większym niż 30% papę należy układać prostopadle do kalenicy, 
przerzucając przez kalenicę koniec wstęgi papy i mocując ją do listwy drewnianej 
zabetonowanej w podłożu. 

 Pokrycia z dwóch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych może być wykonywane na 
połaciach dachowych o pochyleniu takim samym jak dla pokryć z pap asfaltowych 
zwykłych 
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 Przy wykonywaniu pokryć z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę 
należy stosować papę zgrzewalną podkładową, a na warstwę wierzchnią papę 
wierzchniego krycia. 

 W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość pasma 
papy wzdłuż okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinno wynosić 1/2 szerokości 
pasma papy 

 Papa asfaltowa zgrzewalną jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz 
sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. Przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej 

 Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz 
płynny propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób aby jednocześnie 
podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej (po jej usunięciu), 
- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 
nagrzewania i nie powinien kopcić 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej 
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak 
skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania i 
powierzchnię izolowanego podłoża bezpośrednio przed rozwijaną papą, 
- w podany sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia 
papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy 

 W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap 
zgrzewalnych na podłożu z płyt izolacji termicznej należy uprzednio na to podłoże 
nakleić warstwę papy asfaltowej 

 Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy 
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 
5 cm. Odrywanie papy tekturowej lub z welonu szklanego powinno wywołać 
uszkodzenie papy, a nie jej odklejenie od podłoża. Odrywanie papy na tkaninie 
technicznej lub włókninie albo papy zgrzewalnej powinno spowodować 
rozwarstwienie lepiku (asfaltu) w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie 
powinno wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoża 

 . Sprawdzenia szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100 m2 powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna 
wynosić ±2 cm. 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy 
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanie wody, np. koryta 
odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze ścianami, 
kominami, świetlikami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnie 
połaci. Jeżeli nie ma warunków aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to 
należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, 
obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni 
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lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku. Zauważone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia 

 Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 
24 godziny od daty ułożenia papy 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Dla zapewnieniaprawidłowej współpracy izolacji z 
podłożem należy stosować następujące klasy betonu w podkładach:  

- przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5 , 
- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B l O, 
- przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 

 Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz 
pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych 
powierzchnia podkładu powinna być gładka 

 Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi. 

 W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki 
podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niż 1%. 

 Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub 
innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np.gdy nie ma naporu wody) 
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 
poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O °C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była 
niższa niż O °C. 

 Krycie blachą ocynkowaną powlekaną może być wykonywane na dachach o 
pochyleniu dostosowanym do wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy jest 
wyższa, tym pochylenie połaci może być mniejsza. Nie ogranicza się 
maksymalnego pochylenia dachu. 

 Zakłady podłużne blach wykonywać zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 
Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ 
dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci 
położonych wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

 Uszczelki w stykach podłużnych blach należy stosować przy pochyleniach połaci 
mniejszych niż 55%. Należy stosować uszczelki porowate bituminizowane z pianki 
poliuretanowej. Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie 
pojedynczym nie stosuje się, a w zakładzie podwójnym należy stosować jedną 
uszczelkę wąską, ułożoną w styku skrajnym. 

 Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku 
braku możliwości uzyskania minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości 
krawędzi podłużnych blachy, należy zamiast uszczelek porowatych stosować 
uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego 

 Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z 
nakrętkami zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W 
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miejsce podkładek gumowych można stosować podkładki z kitu profilowanego. 
Rozstaw łączników powinien wynosić 333 mm (3 szt. na l m. zakładu). Rozstaw 
maksymalny 500 mm (2 sztuki na l m. zakładu). Zakłady podłużne blach należy 
łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami zaopatrzonymi w podkładki 
stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek gumowych można 
stosować podkładki z kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 333 
mm (3 szt. na l m. zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na l m. 
zakładu). 

 Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to 
niemożliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach, usytuowane tylko nad 
łatami. Zakłady poprzeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - jeśli 
pochylenie połaci jest większe lub równe 55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% 
styki poprzeczne należy uszczelnić podwójnymi uszczelkami. 

 Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach na połaci, do płatwi mocować można 
tylko blachę górną. 

 Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i niemniej niż 200 mm dla 
pochylenia mniejszego niż 55%. 

 Obróbki blacharskie powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego 

 Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy 
stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 do 0,6 mm lub powlekanej. 

 W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na 
rąbki leżące podwójnie. 

 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z 
dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić 
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki 
dwuczęściowej. 

 Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami 
blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 

 Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przemieszczenie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
 

 Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 - 
0,7 mm. Zaleca się arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 mm. W przypadku 
pokrycia dachu blachą cynkową rynny powinny być również wykonane z tego 
rodzaju blachy. 

 Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy 
niż20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o średnicy 3mm i lutowany. Dopuszcza się 
łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. Rynny 
wykonywane z blachy cynkowej lub miedzianej powinny być łączone na zakład nie 
mniejszy niż 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone 
w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. 

 W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty 
rynnowe powinny być wykonane z płaskownika metalowego o następujących 
wymiarach: 

- 4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 
mm, 
- 5x25 mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 
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- 5x30 mm - przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na 
pochylenie połaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane. 

 Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek 
okapowych lub klocków zabetonowanych uprzedniowzdłuż okapu. Odległość 
między uchwytami powinna wynosić od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny być 
wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 

 W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca się opierać 
ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce 
blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania. 

 Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

 Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 

 Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 nim przy 
długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone 
na długości 2 m. nie powinno być większe niż 3 mm. 

 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach 
pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości. 

 Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na 
zakład szerokości 20 mm, a w złączach poziomych na zakłady szerokości 30 mm i 
lutowane na całej długości zakładów. Dopuszcza się wykonanie złączy poziomych o 
szerokości 80 mm bez lutowania. 

 W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek 
odsunięty od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego. 

 Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z 
odcinków 5-10 cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny 
tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130°. Poszczególne odcinki z blachy stalowej 
ocynkowanej należy łączyć na rąbek z przylutowaniem. Rury spustowe omijające 
wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny być łączone za pomocą odgięć i 
lutowania. 

 Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych iż 3 m. oraz zawsze na końcach rur i pod 
kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 

 Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie 
betonowej. 

 Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz 
(znajdować się z boku rury) gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 

 Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 do 
4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed 
zsuwaniem się. Dopuszcza się zamiast obrączek przylutowane noski z blachy 
usytuowane na zewnątrz rury. 

 Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób 
umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Można to uzyskać przez zastosowanie 
podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z 
obróbką gzymsu. 

 Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien 
być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5 do 6 cm, wykonany z tej samej 
blachy co rury spustowe. 
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