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WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z „remontem pomieszczeń w budynku Sadu Rejonowego w 
Sokołowie Podlaskim”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w Projekcie „Remontu 
pomieszczeń w budynku Sadu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”. 
Inwestor: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-110 Siedlce. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z dalej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przebudowa - rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania 
pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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Dziennik budowy / Wewnętrzny dziennik budowy - dziennik, Wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami według prawa kraju (lub wydany przez inwestora), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, Wyznaczoną 
przez Inżyniera do działania, jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające 
stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi 
same dostawy, (jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
lub budowla lub obiekt małej architektury. 
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. 
Oferta- oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, 
lub jakąkolwiek osobę Wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 
prawnych następców każdej z tych osób. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego- oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie, jeśli są objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę W 
Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 
Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie, co 
jest odpowiednie. 
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Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
(inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z Umową. 
Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, W ramach, którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego, jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy, (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji, ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nieprzyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki ogólne Umowy, 
ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, dokumentację projektową Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty, (jeśli są) 
wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e), jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, 
które są załączone do oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na Wykonywaniu robót 
związanych z budową. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw Inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, Wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później 
niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a Wymagania w nich zawarte są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB iw ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Projekt budowlany 
- Projekt budowlany remontu pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim, 
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- Projekt budowlany przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej i wpustów w drodze 
wewnętrznej do budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, 
- Projekt budowlany – odtworzenie nawierzchni po przebudowie kanalizacji deszczowej 
przy budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim 
- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne 
 
2.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z 
materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w 
sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie W sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
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 i 
przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania; 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w Środowisku naturalnym. Opłaty i 
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę; 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu 
należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 
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 zdrowie osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
inżyniera. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
 
3.1. Materiały 
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 
Świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają Wymagania ST 
w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inżyniera. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. WYMAGANIUA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z PB, wymaganiami 
ST programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne Wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inżynier poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
4.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach 
i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
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Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt wykonawcy. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
5.2. 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. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w  
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez inżyniera. 
 
5.3. Zadania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 
 
5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
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wykonawcy nie są wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
wykonawcę, inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt 
tego nadzoru poniesie wykonawca. 
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są Wymagane przez ST każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami Wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi 
na każde żądanie. 
 
5.7. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy / wewnętrzny dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym inwestora i wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, W porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać inspektor nadzoru w przypadku 
robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  
- numerem kolejnym Katy,  
- podstawą wyceny i opisem robót,  
- ilością przedmiarową robót,  
- datą obmiaru,  
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST,  
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie W miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane na życzenie 
inwestora. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.  
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
 
6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

- Długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość= wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
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- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
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. 
odbioru robót dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także inspektora. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie Ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
 
7.4. odbiór ostateczny (końcowy) 
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 stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym 
w pkt. 4.5.6. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny 
zawierający: - PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy - oryginał i kopię. - obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.  
- Protokoły prób l badań.  
- Protokoły odbioru robót zanikających.  
- Rozliczenie z demontażu.  
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
- Wykaz przekazywanych kluczy.  
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji, 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja W porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 
odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione Wg Wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem 
przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
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budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych 
elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207, po2.2016 z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r,Nr 71 , poz. 
838 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r.Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z2003r.Nr 47, poz.401) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,po2. 1126) 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych'' Arkady, 
Warszawa 1997 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (02.U.04.92.881). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

001 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45320000-6 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy pracach związanych z „Remontem 
pomieszczeń w budynku Sadu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.1. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót: 
- nie występują 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.2. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- młotami wyburzeniowymi, 
- młotami kującymi, 
- odkurzaczem przemysłowym, 
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 
podobnym zastosowaniu, 
- samochodami do Wywozu odpadów 
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- rusztowaniami, 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt.4. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Teren robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy uniemożliwić wejście do strefy 
niebezpiecznej osobom postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i taśm 
ostrzegawczych, Roboty rozbiórkowe można rozpocząć tylko pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszystkie prace należy wykonywać 
ręcznie niewielkimi fragmentami z równoczesnym usuwaniem gruzu na zewnątrz 
budynku. 
Przed przystąpieniem do robót należy przebudować lub zabezpieczyć kolidujące 
przyłącza. 
Grupa robotników, która ma dokonać rozbiórki powinna zapoznać się z przepisami BHP 
obowiązującymi przy tego rodzaju robotach. W szczególności należy przestrzegać 
następujących warunków: 
- robotnicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy, 
rękawice, okulary ochronne 
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- narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach 
- nie można nawiązywać się linami zabezpieczającymi do elementów które nie 
gwarantują odpowiedniej stateczności 
- w przypadku, gdy któryś z elementów konstrukcyjnych w trakcie rozbiórki może ulec 
zniszczeniu należy go uprzednio wzmocnić. 
- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty na wysokości należy 
wstrzymać 
- gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe 
- prowadzenie robót rozbiórkowych po zmroku lub przy sztucznym oświetleniu jest 
zabronione 
- przy pracy z narzędziami elektrycznymi należy pamiętać o zabezpieczeniu przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
Zabrania się wykonywania robót rozbiórkowych na zewnątrz obiektu w czasie 
występowania opadów, burzy czy silnych wiatrów. Teren rozbiórki należy 
uporządkować. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne'' pkt. 5. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie inspektora, wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 
odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 6. Podstawą 
dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 7. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano W ,,Wymaganiach ogólnych'' 
pkt. 8 specyfikacji technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 
ST: 
- Wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 
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- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2OO1r. W sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z2001r. Nrl12, poz. 1206), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169, poz.1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

002 INIEKCJA KRYSTALICZNA CPV 45320000-6 

 
 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

CPV 45320000-6  
 

WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych związanych z remontem elewacji budynku dla zadania  pn.: 
remont pomieszczeń w budynku Sadu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części 
i przyziemi budynków. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Izolację przeciwwilgociową ścian wykonać metodą iniekcji krystalicznej w murze z cegły według 
kolejności: Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych. 

1.3.1 Trasowanie otworów. 
1.3.2 Odwierty wiertłem średnicy 12-18mm w odstępach  co ~~ 15cm, na głębokości 

muru   (do minus 5-8 cm) pod katem  15 - 30o do poziomu podłogi lub posadzki. 
1.3.3 Oczyszczenie otworów. 
1.3.4 Płukanie wodą. 
1.3.5 Określenie stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w celu przygotowania                 

aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej. 
1.3.6 Przygotowanie wstępne aktywatora. 
1.3.7 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej. 
1.3.8 Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu). 
1.3.9 Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną. 
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1.3.10 Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a 
także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej 
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – 
hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego 
powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje 
wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt1.5. 
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowe] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz 
i podstawy prawne sporządzenia dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1 6. 
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
- charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w 
obszarze posadowienia fundamentów, 
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- dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych, obróbek, uszczelnień przebić itp., 
- rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania 
gruntu  wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w 
strefie przemarzania, 
- sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, 
- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych 
i poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji. 

2.2 Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli 
dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu 
i stosowania w budownictwie. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- niebezpieczne wyroby hydroizoiacyjne i materiały pomocnicze spełniają wymagania 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn zmianami), 
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie 
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oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439), 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 
przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione 
pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
wyrobów  hydroizolacyjnych . 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 
narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
betoniarki,  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej  metodą iniekcji 
krystalicznej: 

5.1.1 Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym 
poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 12-18mm 
wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co ~15 cm, 
w zależności od stanu zasolenia murów. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie 
poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się 
na głębokości grubości muru minus 5-8 cm oraz pod kątem 15°-30° do poziomu. 

5.1.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka 
iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, 
który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w 
penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia 
iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

5.1.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach 
od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu 
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach 
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo 
samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o 
średnicy 2 cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się 
objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest 
jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można 
dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem 
iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. Możliwe jest zastosowanie do iniekcji pompy – 
metoda ciśnieniową. 

5.1.4 Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją 
zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich 
realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać 
w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i 
asortymentów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych 
izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przejmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, 
pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne 
pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w 
izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 
niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5 3. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub 
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektowa oraz niniejszą SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego 
etapu robót hydroizolacyjnych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 
podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz 
niniejszą Szczegółowa Specyfikację Techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i 
książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być 
przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji 
z wymaganiami określonymi w pkt 5.5 niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 
powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać 
ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moze być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji 
przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót 
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 
Podstawy rozliczenia robót hydroizolacyjnych stanowią określone w dokumentach 
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej SST. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych, obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku, 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
- zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
- przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej 
ST (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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Ceny jednostkowe obejmują również koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z 1 995 r.           

nr 1 0 poz. 47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. 
Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2. 

2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/O1/98). 

 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 
2010 r. Nr 138, poz. 935). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o 
preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być 
dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych 
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C - 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków", wydanie ITB - 2011 rok 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 
3, wydanie Arkady - 1990 r. 
- Maciej Rokiel - ,,Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy 
MEDIUM, Warszawa 2009 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

003 TYNKI RENOWACYJNE CPV 45320000-6 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych renowacyjnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, 
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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.  
2.3. Zaprawy budowlane wapienne, systemowe zaprawy renowacyjne 
marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną 
tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Producent zaleca je 
do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych murów oraz sklepień 
szczególnie w obiektach zabytkowych. Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare 
uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć znajdująca się w otoczeniu 
może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą przedostają się do 
murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są 
kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku 
zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na 
murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia 
tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału budowlanego 
wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. Proces ten 
może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. 
Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w okresie 
zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej 
oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą 
wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach 
murów będą natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze 
oraz tynki. 
Zawilgocone mury mogą być również porażone biologicznie przez mchy, porosty, glony, 
bakterie oraz grzyby pleśniowe. Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, 
aby stosować materiały, które będą magazynować krystalizujące sole oraz umożliwią 
stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skażenia biologiczne. W tym 
celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych 
w następujący sposób: • skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie 
skorodowanej zaprawy z fug między cegłami, wyskrobanie Fug, usunięcie luźnych, 
słabych części ze ściany, tak aby uzyskać nośne podłoże o otwartych porach. • 
gruntowanie preparatem INTRASIT® VK 10A • uzupełnienie ubytków w ścianach 
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szybkowiążącą mikrozaprawą INTRASIT® DS1 • wykonanie obrzutki INTRASIT® VK 
10A • wykonanie dwuwarstwowych tynków renowacyjnych składających się z tynku 
podkładowego INTRASIT® GP 54Z oraz tynku nawierzchniowego INTRASIT® 
SANUNO 54Z • malowanie tynków renowacyjnych farbami o wysokiej 
paroprzepuszczalności (np. INTRASIT® SE-SF). Szczegółowy opis technologii tynków 
renowacyjnych zamieszczono poniżej. Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze 
względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN- 70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków 
renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
 
2.3.1.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: • roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, • Wykonawca - 
osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, • wykonanie - wszystkie działania 
przeprowadzane w celu wykonania robót, • procedura - dokument zapewniający jakość; 
definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; 
procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, • 
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 
lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania  
 
2.3.2. INTRASIT® VK 10A Rurewall R/Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą 
na bazie spoiw hydraulicznych. Cechuje się wysoką zawartością puzzolanów i niską 
zawar-tością związków soli. Stosowana jest jako tynk na-prawczy na słabe, poważnie 
zdegradowane podłoża murowe, a także jako pierwsza warstwa pod wierzchnie tynki 
układane na takich podłożach. Rurewall R/Z aplikuje się bezpośrednio na podło-że. Po 
dodaniu wody zaprawa jest gotowa do uży-cia. Warstwa wykańczająca może być 
realizowana za pomocą zapraw tynkarskich, przykładowo RUREWALL Z. Zaprawa 
Rurewall R/Z odpowiada wymaganiom normy PN EN 998-2:2004. Opakowanie, 
przechowywanie, wydajność • Zaprawa pakowana jest w worki 25kg. • Zaprawę 
przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym i suchym w temperaturze od +5 oC do 40 
oC. • Produkt jest wrażliwy na wilgoć. Po otwarciu opakowania zaprawę zużyć do 
końca. 
 
2.3.3. INTRASIT® DS1 54Z Właściwości INTRASIT® DS1 54Z jest wiązaną cementem, 
łatwą w obróbce i stosowaniu mikrozaprawą renowacyjną o wysokiej odporności na 
siarczany. Uszczelnienia wykonane z materiału INTRASIT® DS 54Z wyróżniają się 
wysoką szczelnością i wytrzymałością, tym samym posiadają wysoką odporność na 
obciążenia mechaniczne oraz obciążenia chemiczne, powodowane np. solami 
wysypywanymi zimą, fekaliami i występującymi w gruncie agresywnymi substancjami. • 
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Odporny na siarczany • Mrozoodporny • Wodoszczelny • Ulepszony polimerami • 
Otwarty dyfuzyjnie 
Zastosowanie : 
INTRASIT® DS1 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, 
przeciw wilgoci gruntowej, nie napierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, 
wodzie przesiąkowej i przepływowej, jak również do uszczelniania zbiorników do 5 m 
słupa wody. Do doszczelniania starych budynków, ścian piwnic i elementów budowli 
obciążonych od strony negatywnej - w połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A. 
Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na 
bezskurczowych, podłożach przygotowanych do nakładania powłok. Obszary 
zastosowań: • Wewnątrz i na zewnątrz budowli • Pomieszczenia wilgotne, łazienkowe i 
prysznicowe • Silosy, oczyszczalnie ścieków, szyby • Cokoły • Beton, jastrych, mur 
Dane techniczne : 
Opakowanie       worek papierowy 
Pojemnik       25 kg 
Forma dostawy      30 worków na palecie  
Barwa       szara 
Gęstość świeżej zaprawy     1,68 kg/l 
Temperatura stosowania     2-30 0C 
Czas stosowania      około 30 minut 
Odporność na deszcz     po około 4 godz. 
Możliwość chodzenia      8 godzinach     
Możliwość nakładania powłok     po 7 dniach 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej   µ około 100 
Wodoszczelność po 28 dniach obciążania wodą  1,50 bara 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach   6 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach     28 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach     1,50 N/mm2 
Składowanie        w suchym miejscu 6 m-cy 
 
2.3.4. INTRASIT® VS-WTA 54Z  
Właściwości INTRASIT® VS-WTA 54Z jest odporną na działanie soli, zdolną do 
wiązania zaprawą do wykonywania sczepnego tynku natryskowego, specjalnie 
dopasowaną do systemu tynków renowacyjnych WTA. Bardzo dobrze przylega do 
trudnych podłoży.  
Spełnia wymagania WTA.  
Grupa zapraw P III wg normy DIN V 18550.  
• Łatwy w obróbce i stosowaniu  
• Hydrofobowy  
• Przepuszcza parę wodną  
• Wysoka wytrzymałość na odrywanie  
• Odporny na działanie soli  
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Zastosowanie INTRASIT® VS-WTA 54Z do wykonywania pewnego, sczepnego 
podłoża dla tynków renowacyjnych INTRASIT® SAP-WTA 54Z/-SanUno-WTA 54Z. 
Obszary zastosowań:  
• Renowacja tynku  
• Stare mury  
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli  
Dane techniczne :  
Opakowanie      worek papierowy 
Pojemnik      30 kg 
Forma dostawy     25 worków na palecie 
Barwa      szarość cementu 
Temperatura stosowania    +5 °C do +30 °C 
Czas stosowania     2 do 3 godzin 
Uziarnienie      0 - 4 mm 
Składowanie     w suchym miejscu, 6 miesięcy  
 
Zużycie / wydajność 50 % pokrycia  ok. 3,8 kg/m2 
100 % pokrycia     ok. 7,5 kg/m2 
Wydajność      30 kg dla 8 m2 przy pokryciu 50 % 
 
2.3.5. INTRASIT® SANUNO 54Z  
 
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z jest suchą, gotową, mineralną zaprawą tynkarską 
nadającą się do pompowania, przeznaczoną do wykonywania „oddychającego” tynku o 
dużej zdolności absorbowania soli. Łączną grubość tynku do 30 mm należy wykonywać 
jedną warstwą.  
Spełnia wymagania WTA.  
Grupa zapraw P II wg normy DIN V 18550.  
• Szybko wiąże  
• Nakładany jedną warstwą  
• Nadaje się do pompowania, bez mieszalnika wtórnego  
• Silnie hydrofobowy  
• Mrozoodporny  
Zastosowanie INTRASIT® SanUno-WTA 54Z do renowacji zasolonych i zawilgoconych 
powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budowli. Jako tynk cokołowy w zagrożonych 
miejscach.  
Obszary zastosowań:  
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli  
• Renowacja murów  
• System renowacyjny INTRASIT®  
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Dane techniczne:  
Opakowanie        worek papierowy 
Pojemnik        30 kg 
Forma dostawy       25 worków na palecie 
Barwa        naturalna biel 
Temperatura stosowania      +5 °C do +30 °C 
Czas stosowania       ok. 2 godzin 
Cement zgodny z      DIN 1164  
Kruszywa zgodne z      DIN 4226   
Uziarnienie        0 - 1,2 mm 
Nadzór nad utrzymaniem jakości  norma DIN 18557 dot. Gotowych 
Zawartość porów powietrznych zapraw  zgodnie z WTA > 25 %   
Współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej µ  zgodnie z WTA < 12 
Składowanie       w suchym miejscu, 6 miesięcy  
 
Zużycie / wydajność  Zużycie ok. 1,1 kg/m2 /mm grubość 

warstwy 
Wydajność ca. 27 l na 30 kg 
 
2.3.6. INTRASIT® GP 54Z Właściwości INTRASIT® GP-WTA 54Z jest zaprawą służącą 
do wykonywania „oddychającego”, dobrze przyczepnego tynku wyrównawczego o 
niewielkiej zdolności do absorbowania wody i soli. Spełnia wymagania WTA. Grupa 
zapraw P II wg normy DIN V 18550. 
• Łatwy w obróbce i stosowaniu  
• Wysoka przyczepność  
 Hydrofobowy  
• Przepuszcza parę wodną  
• Przystosowany do wykonywania tynków maszynowych  
Zastosowanie INTRASIT® GP-WTA 54Z służy do wyrównywania większych 
nierówności oraz ubytków i porów w podłożu pod tynki. Stosować w przypadku grubości 
tynku renowacyjnego wynoszącej 40 mm.  
Obszary zastosowań:  
• Renowacja tynku  
• Stare mury  
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli 
 
Dane techniczne : 
 
Opakowanie        worek papierowy 
Pojemnik        30 kg 
Forma dostawy       25 worków na palecie 
Barwa        szarość cementu 
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Temperatura stosowania      +5 °C do +30 °C 
Czas stosowania       ok. 2 godzin-3 godzin 
Cement zgodny z      DIN 1164  
Kruszywa zgodne z      DIN 4226   
Uziarnienie        0 - 4 mm 
Zawartość porów powietrznych zapraw   > 45 %   
Współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej µ  zgodnie z WTA < 18 
Składowanie       w suchym miejscu, 6 miesięcy  
 
Zużycie / wydajność  Zużycie ok. 1,0 kg/m2 /mm grubość 

warstwy 
Wydajność ca. 30 l na 30 kg 
 
2.3.7 INTRASIT® SE-SF 70A  
Właściwości INTRASIT® SE-SF 70A jest posiadającą zdolność dyfuzji, bardzo dobrze 
kryjącą organiczno-silikatową farbą o wielokierunkowym działaniu zapobiegającym 
rozwojowi pleśni. Farba INTRASIT® SE-SF 70A zawiera w swoim składzie kombinację 
substancji czynnych, które długotrwale chronią powłokę malarską przed działaniem 
organizmów mikrobiologicznych. Ze względu na kapilarną zdolność przewodzenia i 
bardzo dobrą dyfuzję pary wodnej, w powiązaniu z systemem renowacji hahne, w 
znacznym stopniu ulega zmniejszeniu zawilgocenie powierzchni. Ponieważ sama farba 
oraz powierzchnia materiałów budowlanych, a także produkt systemowy INTRASIT® 
SE-SB 10D, jako środek gruntujący, mają wysoki odczyn alkaliczny, zostaje w ten 
sposób wyeliminowana pożywka dla pleśni. 
• Otwarty dyfuzyjnie  
• Nie zawiera rozpuszczalników  
• Ma długi czas działania  
• Łatwy w stosowaniu  
• Duża siła krycia Zastosowanie INTRASIT® SE-SF 70A jako część składowa systemu 
szybkiej renowacji antypleśniowej, do wykonywania trwałych, barwnych i hamujących 
rozwój pleśni powłok malarskich na powierzchniach ścian i sufitów.  
Obszary zastosowań:  
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli  
• Podłoża mineralne  
• Płyty gipsowo-kartonowe, tapety oraz stabilne i nośne stare powłoki malarskie 
 
Dane techniczne : 
Opakowanie       wiadro  PE 
Pojemnik       15 l / 5l 
Forma dostawy      24 / 80 poj. na palecie 
Barwa       biała 
Wartość pH       11,3 
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Temperatura stosowania     +5 °C do +35 °C 
Ciężar objętościowy     1,6 kg/l 
Składowanie : w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 6 miesięcy 
Zużycie :     Na każdą powłokę malarską: ok. 0,15 l/m2 
 
3.Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i 
mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat 
tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania – pędzel, wałek, 
rządzenia do malowania natryskowego.  
 
4.Transport 
 Materiały firmy HAHNE są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego 
do ilości ładunku. Ładunek powinien być (szczególnie worki z zaprawą) zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery należy 
chronić przed przemarznięciem. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu 
wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Prace załadunkowe i rozładunkowe 
należy przeprowadzać z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Skucie starych tynków 
 Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej 
niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być 
nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe 
należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, 
tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% 
roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.  
5.2. Gruntowanie podłoża  
Podłoże należy zagruntować dwukrotnie preparatem INTRASIT® VK 10A za pomocą 
pędzla lub płaskiej szczotki. Zużycie preparatu powinno wynieść w granicach ok. 
0,5÷1,0 kg/m2. Powłoka ochronna może być w pełni obciążana już po 16 godz. od 
nałożenia. Podczas utwardzania preparatu temperatura podłoża nie może spaść 
poniżej 0 C. Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.  
5.3. Wykonanie warstwy siarczanoodpornego szlamu izolacyjnego • INTRASIT® DS1 
54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania energicznie 
mieszając aż do uzyskania masy nie zawierającej grudek. Zalecana proporcja 
mieszanki do nakładania pędzlem i wcierania: 
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1 część wody : 3 - 3,5 części INTRASIT® DS1 54Z (objętościowo) lub 1 część wody : 4 
części proszku (wagowo). • Mikrozaprawę nakładać pędzlem murarskim, w co najmniej 
2 operacjach roboczych. Pierwszą warstwą nasycić powierzchnię tak, aby była 
szczelna. Drugą warstwę położyć po ok. 6 godzinach, najpóźniej po 24 godzinach. 
Podczas uszczelniania z użyciem INTRASIT® VK 10A mikrozaprawa uszczelniająca 
nakładana jest dwukrotnie naprzemiennie z materiałem INTRASIT® VK 10A metodą 
„świeżym na świeże” (zaczynając od INTRASIT® VK 10A).  
• Dla przyspieszenia wiązania w przypadku silnie zawilgoconego podłoża można 
wymieszać INTRASIT® DS1 54Z z materiałem INTRASIT® RASANT 55Z. Zalecana 
proporcja mieszanki: 3 : 1 do 1 : 1 (wagowo).  
•Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Stwardniały materiał 
można usunąć tylko mechanicznie. 
5.4. Wykonanie obrzutki INTRASIT® VS-WTA 54Z  
• INTRASIT® VS-WTA 54Z dodawać do wody mieszając go przez 2 do 3 minut w 
mieszarce przeciwbieżnej aż do otrzymania jednorodnej masy nie zawierającej grudek. 
Zalecana proporcja mieszanki: 30 kg zaprawy INTRASIT® VS-WTA 54Z : 5,0 l wody.  
• Zaprawę tynkarską nakłada się zwykłymi ręcznymi narzędziami do tynkowania lub 
agregatem tynkarskim. Tynk natryskowy (obrzutkę) nanosić w taki sposób, aby 
pokrywał on powierzchnię ściany w 50%.  
•Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. W przypadku stosowania 
agregatu tynkarskiego postępować zgodnie z instrukcją jego użytkowania i zachowywać 
wymaganą konsystencję zaprawy.  
5.5. Wykonanie tynku podkładowego INTRASIT® GP-WTA 54Z  
• INTRASIT® GP-WTA 54Z dodawać do wody mieszając go przez 2 do 3 minut w 
mieszarce przeciwbieżnej aż do otrzymania jednorodnej masy, nie zawierającej grudek. 
Zalecana proporcja mieszanki: 30 kg INTRASIT® GP-WTA 54Z : 10,0 l wody. • 
Zaprawę nakłada się zwykłymi ręcznymi narzędziami do tynkowania lub w przypadku 
stosowania większych ilości agregatem tynkarskim.  
• Nadać szorstkość powierzchni tynku w kierunku poziomym.  
•Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. W zależności od 
temperatury i warunków pogodowych czas przerwy technologicznej wynosi 
przynajmniej 1 dzień na każdy 1 mm grubości warstwy. W przypadku stosowania 
agregatów tynkarskich użyć mieszalnika wtórnego lub specjalnej obudowy ślimaka, 
wspierającej tworzenie się porów powietrznych.  
Pielęgnacja 
Pierwszą z następnych warstw tynku renowacyjnego wykonuje się o grubości > 10 mm, 
a w przypadku dużego zasolenia, o grubości > 15 mm, jako warstwę ochronną. Nie 
wolno nakładać pojedynczej warstwy o grubości przekraczającej 20 mm. Ważne 
wskazówki • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C. • 
Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. • Nie nadaje się do mieszania w betoniarkach 
wolnospadowych. 
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5.6. Wykonanie tynku nawierzchniowego INTRASIT® SANUNO 54Z  
• Dodawać INTRASIT® SanUno-WTA 54Z do wody mieszając intensywnie przez 2 do 3 
minut w mieszarce przeciwbieżnej aż do otrzymania jednorodnej masy, nie zawierającej 
grudek. Zalecana proporcja mieszanki: 30 kg zaprawy INTRASIT® SanUno-WTA 54Z : 
6,5 do 7 l wody.  
• W zależności od podłoża i obciążenia solami nakładać zaprawę INTRASIT® SanUno-
WTA 54Z warstwami do uzyskania łącznej grubości tynku wynoszącej od 20 do 30 mm. 
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z nanieść warstwą o grubości 10 mm, krótko odczekać, 
żeby ściągnęła i następnie nałożyć tynk do pełnej grubości.  
•Powierzchnię wyrównać w kierunku pionowym i poziomym. W zależności od warunków 
schnięcia tynku INTRASIT® SanUno-WTA 54Z może być najwcześniej po ok. 2 
godzinach przecierany (filcowany) względnie można mu nadać odpowiednią strukturę. 
•Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. W przypadku stosowania 
pompy nie jest wymagane użycie mieszalnika wtórnego. Wielkość ustawianej ilości 
wody zależy od typu urządzenia i wymaganej konsystencji. (ilość orientacyjna 
wydajności dla agregatu tynkarskiego PFT G4 ze ślimakiem 6/3 wynosi ok. 210 l/h). 
Pielęgnacja  
W przypadku łącznej grubości tynku > 30 mm pierwszą warstwę wykonywać z zaprawy 
INTRASIT® GP-WTA 54Z. Na zakończenie tynk można pomalować farbą silikatową 
VESTEROL® SF 10A. Podczas wykonywania innych powłok nie wolno przekroczyć 
równoważnej z dyfuzją grubości warstwy powietrza sd < 0,2 m.  
Ważne wskazówki  
• Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.  
• Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych.  
• W przypadku dużego zasolenia wymagane jest wykonanie tynku prze nałożenie kilku 
warstw INTRASIT® SAP-WTA 54Z. 
 
5.7. Wykonanie 2-krotnej powłoki malarskiej INTRASIT® SE-SF  
Przygotowanie podłoża Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczów i nośne. Chłonne 
podłoża mineralne gruntować produktem INTRASIT® SE-SB 10D  
Wykonanie  
• Nanosić farbę INTRASIT® SE-SF 70A cienkimi warstwami przy pomocy pędzla, wałka 
lub ławkowca.  
• Do wykonania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć wodą w ilości ok. 20 %. Drugą 
warstwę wykonywać farbą nierozcieńczoną.  
• Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.  
Ważne wskazówki  
• Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.  
• Przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących postępowania z powierzchniami 
porażonymi przez grzyby pleśniowe. 
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6. Kontrola jakości robót  
Należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić 
odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i 
gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy 
przydatności. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej 
specyfikacji.  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a 
w szczególności:  
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 • jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży,  
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
• przyczepności tynków do podłoża,  
• grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm,  
• wyglądu powierzchni tynku,  
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
• przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami,  
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru lub obmiaru robót  
Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchnię tynków oblicza się w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami 
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- 
pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z 
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uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
 
8. Sposób odbioru robót  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań:  
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
 
Odbiór tynków.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: - pionowego - nie mogą być większe niż 
2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie mogą 
być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
• wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 17 9. Podstawa 
rozliczenia robót Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 
wykonania tynków na ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili 
ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 

 



47 

 

 
3. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

004   MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW  CPV 45442100-8 
 
 
 
. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  

dotyczące  wykonania  i odbioru robót malarskich – szpachlowania i malowania ścian i 

sufitów. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i 

kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują   wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich i związanych z nimi czynności i dotyczą 

wykonania następujących robót: 
- szpachlowanie dwukrotne powierzchni ścian i stropów 
− malowanie tynków ścian, sufitów, 
− malowanie na tynkach ścian elementów  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2.0 MATERIAŁY 
Materiały podstawowe: 
Gips szpachlowy 
Farby budowlane gotowe: 
- Farba emulsyjna kolory biała oraz średnio nasycone  ciepłe. 
- Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 

dopuszczona do stosowania bez okresu karencji; 
Szpachlówka, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki 
Materiały pomocnicze:  Gips, 
3.0 SPRZĘT 
Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu dowolnego  typu  sprzętu  

zaakceptowanego  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4.0 TRANSPORT 
Materiały  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  mogą  być  przewożone  dowolnymi  

środkami  transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C.  W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Prace 

można rozpocząć po: 
- Malowanie ścian i elementów stalowych: 
- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  i  elektrycznych  –  z  wyjątkiem  

montażu urządzeń, armatury i białego osprzętu; 
- całkowitym ułożeniu posadzek; 
- usunięciu usterek na stropach i ścianach; 
Przygotowanie podłoża: 
powierzchnie oskrobane ze starej farby, oczyszczone z kurzu i brudu, tynki równe 

gładkie; powierzchnie metalowe oczyszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 

8501-1:1996 
Powierzchnie gruntować środkami dopuszczanymi dla danej farby nawierzchniowej; 
Gładź gipsową wykonać jednokrotnie dla uzyskania gładkości powierzchni. 
Powłoki   z   farb   emulsyjnych   powinny   być   niezmywalne   przy   stosowaniu   
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środków   myjących   i dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno  –  

matowy  wygląd  powierzchni;  barwa  powłok powinna być jednolita bez smug i plam, 

powierzchnia powłok bez uszkodzeń i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, zacieków, 

zmarszczeń i pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Każdą kolejną warstwę malować w 

innym odcieniu. 
Malowanie i prace towarzyszące wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

termin badania: przed wykonaniem malowania 
 wykonawca  badania: producent materiałów 
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 
6.2 Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów:  

termin badania: przed wykonaniem malowania 
wykonawca  badania: wykonawca i inspektor nadzoru  
sposób badania: kontrola dokumentów  
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 
6.3 Badanie   powłok   malarskich   –   sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego,  

termin badania: przy odbiorze 
wykonawca  badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
sposób badania: oględziny zewnętrzne 
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m²  powierzchni malowanej, 1 m listwy itp. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
- wizualne oględziny; 
- zaświadczenia o jakości materiału 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót zanikających 
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Według zasad określonych w stosownych KNR  i umowy 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

005    ZIELEŃ CPV 45112710-5 
 

 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem  i 
pielęgnacją zieleni w ramach zadania: 
Remontu budynku Sadu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z sadzeniem krzewów na terenie płaskim i na skarpach.  
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom  

prawidłowy rozwój. 
1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z  

przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
1.4.5 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez  

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  
1.4.6 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa 
polskiego  
2. Materiały 
2.1 Materiał roślinny sadzeniowy 
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  

 Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 
właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
KRZEWY: 
- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z 
typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 
- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  
 Wady nie dopuszczalne 
- silne uszkodzenia mechaniczne krzewów, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia korony, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
 Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 
zabezpieczone przed wyschnięciem 
2.2 Nawozy mineralne  
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
3. Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z: 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- drabin i szpadli. 
4. Transport 
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4.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane 
bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien 
być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem Krzewy po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy 
podlewać.  
5. Wykonanie robót.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i 
obowiązującymi normami. 
5.2 Drzewa i krzewy 
5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- miejsce sadzenia – teren Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, 
- dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w  
  szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować  miskę 
i podlać, 
5.2.2 Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja nasadzeń polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i   
formujące). 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
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- wielkości dołków pod krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, 
  gatunków i odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
6.1.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- wykonania misek przy krzewach, 
- jakości posadzonego materiału. 
7. Obmiar robót 
 Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego krzewu. 
8. Odbiór  robót  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodności obmiaru 
robót, pozytywnie zaopiniowanych protokołów odbioru podpisanych przez: - Inspektora 
nadzoru  
9. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Zgodnie z umową.  
9.2 Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
  dołków, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie,  
   odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  
10. Opis sposobu obliczenia ceny 

10.1  Ogólne wymagania dotyczące sposobu obliczania ceny 
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Cena ofertowa musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia (całość robót) 
i uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego kreślone w niniejszej Specyfikacji 
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

006 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE CPV 45320000-6 
 
 

WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych związanych z remontem  budynku Sadu Rejonowego w 
Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Jana Bosko. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45000000-7     Roboty budowlane 

  45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

    45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części 
i przyziemi budynków. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z  doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i 
uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi 
izolacji wtórnych np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i mokrych 
pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są 
w odrębnych Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a 
także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej 
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – 
hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego 
powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje 
wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt1.5. 
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
Szczegółowe] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz 
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i podstawy prawne sporządzenia dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne" 
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
- charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w 
obszarze posadowienia fundamentów, 
- dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych, obróbek, uszczelnień przebić itp., 
- rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania 
gruntu  wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w 
strefie przemarzania, 
- sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, 
- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych 
i poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogó|ne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków będące materiałami budowlanymi w 
myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz U. Nr 92, poz 881 z 
późniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na 
terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ,,ST. Wymagania 
Ogólne'). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
- polimerowe, 
- cementowe, 
- cementowo-polimerowe, 
- bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
 
2.2.2. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące 
izolację w podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w 
aprobatach technicznych. 
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2.2.3. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych 
materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
- kleje, 
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
- łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
- taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
- woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. 
normach lub aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesów produkcji betonu" 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- niebezpieczne wyroby hydroizoiacyjne i materiały pomocnicze spełniają wymagania 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn zmianami), 
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439), 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 
przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 



61 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione 
pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 
narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
betoniarki,  
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, walki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, 
noże, 
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów 
izolacyjnych z rolek. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót 
mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów 
W przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, w trakcie robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony 
co najmniej o 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej 
warstwą dociskową). 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się na podłożach: 
- betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
- murowanych z kamienia, cegły ceramiczne] budowlanej pełnej, klinkierowej, 
betonowej lub z bloczków betonowych, 
- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 
spełniać następujące wymagania ogólne: 
- powinny być nośne i nieodkształcalne, 
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- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości 
większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 
- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° 
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
- podłoże powinno być: 
suche (wilgotność nieprzekraczająca 5%), 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 
MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej. 
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez 
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie 
zagruntowanie powierzchni. 
5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35ºC. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 
konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza 
roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 
osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej 
poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 
Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami 
(2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu 
danego miejsca. 
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 
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należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" część C - 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania 
ogólne  i  stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody 
lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 
zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), ściśle przylegać do izolowanego 
podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych 
wgłębień lub wybrzuszeń, izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, 
przechodzić w izolację pionową, rodzaje, grubości i ilości zastosowanych warstw 
hydroizolacyjnych powinny wynikać z dokumentacji projektowej (dane te powinny być 
zaprojektowane, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych 
panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia), przy 
wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania 
każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno 
opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża, izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej 
poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod izolację, niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych l 
poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, miejsca przebić 
izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 
wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego 
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
- mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych, 
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" część C, zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w 
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektowa, ale nie 
mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
 
6. KONTROLA JAKOŚC ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych 
części i przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić kontrolę jakości 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania 
przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 
wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę, czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów, 
- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST, w tym. wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymałość, dokładność 
wykonania z uwzględnieniem wymagań SST, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
SST, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 
powierzchni (fasety i sfazowania), 
- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 
producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża 
należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
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dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
ST. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 
mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione 
Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
SST, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, niniejszą SST i instrukcjami 
producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. 
niniejszej ST, 
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w 
sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku, 
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację, 
- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych, 
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 
podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym' wymagań dotyczących stosowanych 
materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności 
sklejenia poszczególnych warstw itp. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności 
w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektowa i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 
ochronnych i dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5ºC 
i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje. 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 
oraz zakończeń krawędzi izolacji), 
- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
- sprawdzenie szczelności izolacji, 
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą 
niszczącą określoną w PN-B-01814:1992. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać 
metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt 
lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich 
wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na 
jednym obiekcie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych 
izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przejmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, 
pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne 
pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w 
izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 
niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5 3. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub 
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektowa oraz niniejszą SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego 
etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 
podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz 
niniejszą Szczegółowa Specyfikację Techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i 
książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być 
przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji 
z wymaganiami określonymi w pkt 5.5 niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 
powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać 
ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moze być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji 
przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót 
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 
Podstawy rozliczenia robót hydroizolacyjnych stanowią określone w dokumentach 
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej SST. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych, obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku, 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
- zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
- przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej 
ST (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe obejmują również koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1.  PN-B-10260:1969    Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania  

     przy odbiorze 
2.  PN-B-046152:1990    Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań. 
3.  PN-B-240002:1997    Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
4.  PN-B-24002:1997    Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-240022199/Ap1:2001 
5.  PN-B-24003:1997    Asfaltowa emulsja kationowa. 
6.  PN-B-24004:1997    Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az122004 
7.  PN-B-24005:1997    Asfaltowa masa zalewowa. 
8. PN-B-24006:1997    Masa asfaltowo-kauczukowa. 
9.  PN-B-24008:1997    Masa uszczelniające. 
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10.  PN'B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe  
 PN-B-24620:1998/A21 12004 stosowane na zimno 
11.  PN-B-24625:1998    Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z  

wypełniaczami stosowane na gorąco. 
12.  PN-EN 13252:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne - 

PN-EN 13252:2002IA1 12006  Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach 
drenażowych. 

13.  PN-EN 13967:2006   Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby 
 PN-EN 13967:2006/A1:2007 z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych - 
Definicje i właściwości. 

14. PN-EN 14909:2007   Elastyczne wyroby wodochronne -   
      Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku  
      do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -  
      Definicje i właściwości. 
15.  PN-EN 14967:2007   Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby 

asfaltowe do poziomej izolacji 
 przeciwwilgociowej- Definicje i właściwości. 

16.  PN-EN 13969:2006   Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby 
PN-EN 13969:2006/A1:2007  asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych - 
Definicje i właściwości. 

17.  PN-EN 1015-2:2000   Metody badań zapraw do murów - 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.)Pobieranie i przygotowanie próbek   

      zapraw do badań 
18. PN-EN 1015-3:2000   Metody badań zapraw do murów - 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) (za pomocą stolika rozpływu) 
19.  PN-EN 1015-4:2000   Metody badań zapraw do murów - 

Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
 (za pomocą penetrometru). 

20.  PN-EN 1015-12:2002   Metody badań zapraw do murów - Część 
12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania. 

21.  PN-EN 197-122002   Cement - Część 1 Skład, wymagania PN-EN 
197-1:2002IA1:2005    i kryteria zgodności dotyczące cementów 
PN-EN 197-122002/A3.2007  powszechnego użytku. 

22.  PN-EN 197-2:2002    Cement- Część 2: Ocena zgodności. 
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23.  PN-EN 459-122003   Wapno budowlane - Część 1: Definicje, 
PN-EN 459-1:2010 (Oryg.) wymagania i kryteria zgodności. 

24.  PN-EN 1008-122004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

25.  PN-EN 934-6:2002    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - 
PN-EN 934-622002/A1:2006  Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
26.  PN-B-04500:1985    Zaprawy budowlane - Badanie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych. 
27.  PN-EN 1542-2000    Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Metody badań - 
Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

28.  PN-B-01814:1992    Antykorozyjne zabezpieczenia w 
budownictwie - Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe - Metoda badania przyczepności 
powłok ochronnych. 

 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 
2010 r. Nr 138, poz. 935). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o 
preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być 
dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych 
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C - 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków", wydanie ITB - 2011 rok 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 
3, wydanie Arkady - 1990 r. 
- Maciej Rokiel - ,,Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy 
MEDIUM, Warszawa 2009 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

007 ELEWACJA RENOWACJA PASÓW TYNKU NAD 
GZYMSEM CPV 45443000-4 

 
 

Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych elewacyjnych   budynku Sądu Rejonowego 
w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Jana Bosko. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z remontem  elewacji budynku.  

 

1.1. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

oczyszczenie i zmycie powierzchni tynków zewnętrznych, uzupełnienie i 

reperacja tynków zewnętrznych, odgrzybienie elewacji, zagruntowanie podłoża 

pod malowanie elewacji farbą akrylowo- silikonową, w kolorze istniejącej 

elewacji. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np.  tynku, betonu, ,  itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwa szpachlówki), na której ma być 

wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i 

wyglądzie powierzchni malowanej. 
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Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych 

ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i rodnych wypełniaczy) w roztworze 

spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów) , który 

po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłoka transparentną. Emalia 
- barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklista powłoka. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje 

kolor określonym farbom lub emaliom . 

 

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot  zamówienia Przedmiar robót 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny , za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, SST, przedmiarem robót i poleceniami Przedstawiciela 

Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Przedstawiciela Inwestora. 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, daszki nad wejśc iami, 

wykonanie i rozebranie niezbędnego rusztowania wraz z utrzymaniem jego 

sprawności technicznej, wywóz gruzu i i, utrzymanie porządku na placu budowy i 

uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach itp. - leży po stronie Wykonawcy. 

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia: 

a) organizacji  robót budowlanych 

• cykl realizacji - wg postanowień umowy 

• przewidywana kolejność wykonywania robót zewnętrznych :  po uzgodnieniu 

z Zamawiającym 

b) zabezpieczenie  interesów  osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ludzi mienia oraz zawrzeć  stosowne  umowy ubezpieczające 

od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody wyrządzone w mieniu publicznym 
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jak również wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami ponosi 

całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

c) ochrona środowiska 

Roboty remontowe elewacji nie wpłyną negatywnie na  środowisko. 

d) warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. 

Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach i na dachu powinni 

posiadać ważne zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na 

wysokościach oraz powinni odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż 

stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystąpieniem do poszczególnych 

typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na opakowaniach i 

metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych . We wszystkich 

przypadkach, w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków 

ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je 

stosować. 

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne 

pracowników oraz na magazyn podręczny. Zamawiający zapewni pobór wody i 

energii elektrycznej na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne 

pracowników wykonawcy. 

f) warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodujący 

utrudnień w ruchu drogowym w obrębie budynku - w szczególności dotyczy to 

dostawy sprzętu materiałów na potrzeby  budowy  środkami transportowymi 

wykonawcy. Ciągi komunikacyjne w obrębie  budynku powinny być wolne od 

przeszkód spowodowanych prowadzonymi robotami lub składowanymi 

materiałami. 

g) ogrodzenie 
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Teren budynku jest częściowo nieogrodzony, nie przewiduje się dodatkowego 

ogrodzenia terenu budowy. Teren wokół budynku należy oznakować  i  

zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami. 

h) zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Wymagane jest stosowanie siatek i plandek zabezpieczających na 

rusztowaniach. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich 

standardów  czystości  otoczenia  prowadzonych robót. 

Przy prowadzeniu robót z  rusztowań,  w  przypadku  bliskości  ciągów pieszych, 

należy obligatoryjnie stosować na rusztowaniach daszki zabezpieczające ruch 

pieszy. Ciągi komunikacyjne krzyżujące się z rusztowaniami winny być 

zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejściami . 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. . Woda 

Do przygotowania masy  tynkarskiej  stosować  wodę  odpowiadająca  

wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych 

, kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz wód  zawierających tłuszcze  organiczne , 

oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności  od rodzaju farby  należy stosować: 

- terpentyna  i benzyna- do farb  i emalii olejnych 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb powinny odpowiadać normom lub mieć cechy  techniczne  zgodne  z 

zaświadczeniem, o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. 

 

2.3. Farby  budowlane gotowe 

2.3.1. . Farby  niezależnie  od ich rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
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norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do  stosowania  w 

budownictwie . Kolorystyka farb określona zostanie w uzgodnieniu z 

Zamawiającym  przed zastosowaniem    na    podstawie     udostępnionego 

przez     Wykonawcę wybranego  wytwórcy . 

 

2.3.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez 

rozcieńczania i zagęszczania - zgodnie z zasadami wytwórcy . 

2.4. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami silikonowymi środki gruntujące zależnie od rodzaju  

stanu podłoża oraz wymagań producenta  farb. 

2.5. Kit silikonowy trwale plastyczny 

Przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie, jako uszczelnienie dylatacji oraz 

uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. Kit musi być odporny na 

działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać  wysoką  plastyczność.  

Należy stosować kit w kolorze tynku - dopuszcza się zastosowanie kitu 

bezbarwnego . 

2.6. Uwagi 

Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania 

zawarte w kartach technicznych proponowanych materiałów. Prace realizować 

w jednym systemie, ściśle wg zaleceń producenta  materiałów. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Roboty malarskie na elewacji budynku będą wykonywane z rusztowania 

systemowego . Montaż rusztowania należy wykonać zgodnie z przepisami 

BHP i normami obowiązującym i dla montaż i użytkowania rusztowania 

ramowego zewnętrznego o wysokości do 20  m. 

3.2. Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów 

natryskowych . 

 

4.TRANSPORT 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport musi się odbywać zgodnie  z  

przepisami obowiązującym  i w transporcie drogowym  lub kolejowym. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

Prace należy prowadzić w sprzyjających  warunkach  atmosferycznych.  Temperatura 

podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna 

zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów  atmosferycznych,  

bezpośrednim nasłonecznieniem  i działaniem  silnego wiatru. 

5.1. Reperacja tynku 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny skute, a powierzchnia oczyszczona i 

zagruntowana. Przygotowane w ten sposób powierzchnie należy wypełnić 

odpowiednią zaprawą i zatrzeć do wymaganej powierzchni. Powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 

wykwitów solnych) . Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 

powinny być zabezpieczone  antykorozyjnie. 

5.2. Malowanie elewacji 

5.2.1. Malowanie elewacji należy wykonać dwukrotnie, używając farby 

silikonowej zewnętrznej mieszanej fabrycznie, ściany należy pomalować w 

kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Farba silikonowa dostarczana jest 

w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno  łączyć  jej  z  innymi  

materiałami,.  Farba można nanieść wałkiem, pędzlem lub metodą 

natryskową. Należy chronić malowane powierzchnie przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem , działaniem wiatru i deszczu. Czas wyschnięcia farby 

zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności  względnej  powietrza  od 

około 2 do 6 godz. 

Uwaga! 

• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu  
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kolorowych farb należy na jednej powierzchni nakładać farbę o tej 

samej dacie produkcji. 

• Przed ostatecznym wykonaniem malowania  na  ścianach  należy 

wykonać próbki kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela  Inwestora. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią okna, 

drzwi, parapety, okładziny ścienne, nawierzchnie chodników i opasek w celu 

uniknięcia zabrudzenia farbą. Po zakończonych  robotach folię należy  

usunąć 

5.2.3. Malowanie elewacji należy wykonać z rusztowania systemowego. Montaż 

i demontaż rusztowania wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie ze 

wszystkimi  przepisami technicznymi  i BHP, dla tego rodzaju robót. 

5.3. Roboty malarskie 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinnam zawierać: 

- Informacje  o  ewentualnym środku gruntującym o przypadkach,  kiedy 

należy go stosować, 

- Sposób przygotowania farby do  malowania, 

- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, 

wałki, agregaty malarskie), 

- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1  m.2, 

- Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- Zalecenia odnośnie mycia  narzędzi, 

- Zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.1. Przygotowanie podłoży. 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów, glonów oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu 

powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po 

starej powłoce malarskiej . 

5.3.2. Gruntowanie 
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Przy malowaniu farbami akrylowo-silikonowymi do gruntowania stosować  środki 

gruntujące zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz  wymagań producenta farb. 

5.3.3. Wykonanie  powłok malarskich 
Powłoki z farb akrylowo-silikonowych powinny być niezmywalne przy 

zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 

aksamitna-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita , 

bez smug i plam. Powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

5.4. Po zakończeniu wszystkich robót należy teren budowy uprzątnąć i 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli, jakości robót tynkarskich powinny być zgodne z wymogami 

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

odbiorze robót." 

6.2. Zakres kontroli i badań powłok malarskich: 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy 

przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej nin+5o C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie  zgodności  barwy  i połysku, 

• sprawdzenie  odporności  na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie . 

6.3. Metody  kontroli  i badań: 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 

świetle rozproszonym z odległości około 0,5m, 
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta . 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie  jej powierzchni  wełnianą lub   bawełnianą  szmatką  w kolorze 

kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 1O oczek w 

każdą strona a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie 

powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne 

spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za 

odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie  ulegnie  

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badan powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 

kontroli i badań 

6.4. Ocena, jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki 

malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy 

którekolwiek  z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonań działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole 

kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 

doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu 

niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 

odnotować w formie protokołu kontroli i badan. 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 

zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania przy odbiorze robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegających na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 

zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug , 

zacieków , pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowanych powłok do 

dobrej, jakości wykonania . 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające 

zawilgoceniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i instrukcje 
1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie 

ramowe. 
5) PN-M-47900-4:  1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Złącza. 
6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów 
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zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia  jakością. 
7) linne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo dla tych robót. 
8) Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

10.2. .  Przepisy prawne 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414)  

wraz z późniejszymi zmianami. 
2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (D. U. nr 62 

poz.627 z późniejszymi zmianami). 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów BHP - ( Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 884 z 
pomniejszymi zmianami). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP 
podczas wykonywania  robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401) 

5) WTWiOR -  Warunki   Techniczne  Wykonania i   Odbioru   Robót  -  
Tom Budownictwo Ogólne 

6) Dz.U. 04.92.881 Ustawa „O wyrobach budowlanych" 216.04.2004 z p. zm. 
zmianami 03.169.1650 

7) Dz.U. 03.47.401 Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas 
prac przy wykonywaniu robót budowlanych z 06.02.2003r. 

8) Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
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