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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA MURÓW PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt budowlany izolacji poziomej i zewnętrznej murów piwnicznych i izolacji podposadzkowej  
w budynku Muzeum Ziemi PAN przy Alei Na Skarpie nr 20/26 w Warszawie. Podstawą wykonania 
dokumentacji jest umowa z dnia 29.03.2013 r. zawarta z Zamawiającym – Polską Akademią Nauk, 
Plac Defilad 1, Warszawa, reprezentowaną przez dyrektora muzeum p. Ryszarda Szczęsnego. 
Budynek Muzeum Ziemi jest położony na działce ew. nr 20 w obrębie 5-06-01 i został wpisany do 
rejestru zabytków pod nr 337, decyzją z dnia 1 lipca 1965 r.  

1.2. Przedmiot i zakres projektowanego remontu 
Powierzchnia terenu 3894m2, powierzchnia zabudowy – 723,5m2, kubatura budynku 4 636,27m3, 
powierzchnia użytkowa ~ 875m2. Projektowany remont zachowuje dotychczasową funkcję i nie  
narusza istniejącej konstrukcji i bryły budynku oraz formy architektonicznej elewacji. Przedmiotem 
niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z izolacją piwnic. Projektowane roboty obejmują :  

• izolację poziomą i pionową murów zewnętrznych piwnic 
• izolację podposadzkową piwnic 
• remont studzienek doświetlających pomieszczenia piwnic  
• naprawa cokolika budynku  
• naprawa tynków i posadzek uszkodzonych w trakcie robót izolacyjnych 
• korekta nachylenia pasa terenu przyległego do budynku i wykonanie opaski  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i 
odbiorze robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i 
instalacyjnych i obejmują: 

- wymagania wykonawcze i materiałowe 
- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót 
- transport i składowanie materiałów 
- nadzór realizowanych i odbiory wykonanych robót  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załączoną 
do umowy-zlecenia. Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji, procedur towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje 
źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego 
zadania. Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, należy wyjaśnić 
przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 
Wykonawcę Robót. Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w powyższych SST, to należy je wykonać ustalając warunki ich wykonania i odbioru w oparciu o 
zapisy ST. Część Ogólną uzupełniają specyfikacje szczegółowe : 

- SST 01    -  roboty ziemne 
- SST 02    -  roboty murowe  
- SST 03    -  roboty izolacyjne 
- SST 04    -  naprawa tynków zewnętrznych 
- SST 05    -  naprawa ścian wewnętrznych 
- SST 06    -  wykonywanie podłoża i posadzek 
- SST 07    -  roboty malarskie  
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Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
a/ grupa robót: 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.     

b/ klasa robót: 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.45223200-8 Roboty konstrukcyjne. 
45442100-8 Roboty malarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.4. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych 
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas robót 
- opróżnienie piwnic z eksponatów muzealnych 
- wywózka gruzu 
- odtworzenie nawierzchni terenu przyległego do elementów będących przedmiotem zlecenia. 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Budowa dotyczy pomieszczeń piwnic oraz terenu bezpośrednio przyległego do budynku. 
Wolnostojący budynek muzeum jest położony na terenie ogrodzonym, dostępnym poprzez dwie 
bramy z ulicy Aleja Na Skarpie. Do piwnic można się dostać istniejącymi wewnętrznymi schodami 
oraz można na czas budowy udrożnić istniejące schody zewnętrzne, obecnie nie użytkowane. 
Zaplecze budowy na wewnętrznym terenie zielonym.  
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy  
o wykonanie robót oraz „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i 
odbioru końcowego. 
Uwaga : w poziomie piwnic znajduje się zespół sanitarny obsługujących zwiedzających muzeum. 
Organizacja budowy jest związana z zapewnieniem innego zaplecza sanitarnego.  

Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

2. Wykonawca robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych powinien mieć 
zapewnione, wskazane przez Zamawiającego: 
• odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 
• dostępne kabiny i urządzenia sanitarne,  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi 
aż po  przekazanie obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 

Organizacja ruchu 
Teren inwestycji jest w części przyległy do pasa drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia Planu Organizacji Ruchu. Usytuowanie inwestycji i 
obsługa komunikacyjna inwestycji nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren 
planowanej inwestycji ma dostęp do dróg publicznych.  
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Plan Organizacji Ruchu, wygrodzenia w pasie ulicy, wejście na teren budowy  
W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek opracować i 
uzgodnić z ZDM oraz Policją -  Plan Organizacji Ruchu  wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a także 
zapewnić ich obsługę oraz stały nadzór. 

1. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed ich ustawieniem. 

2. Wejście na teren posesji remontowanego budynku Wykonawca winien z odpowiednim 
wyprzedzeniem uzgodnić z administratorem obiektu, rezerwując środki na uzyskanie takiej 
zgody, na czasową dzierżawę, na rekompensaty i naprawy. 

1.6.  Opis stanu istniejącego  
Zabytkowy budynek, odbudowany ze zniszczeń wojennych w połowie XX w. , objęty rejestrem 
zabytków z numerem 337 (decyzja z dnia 1. lipca 1965 r).  
Budynek murowany, w części dwupiętrowy, przykrytym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym 
blachą, podpiwniczony. Dolna kondygnacja doświetlona oknami znajdującymi się w studzienkach. 
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, po 50 latach eksploatacji uległ naturalnemu procesowi 
zużycia. Słaby materiał ścian oraz zła izolacja murów fundamentowych są przyczyną licznych spękań i 
odparzeń tynków oraz powierzchniowych wysoleń i destrukcji cegły o zbyt małej mrozoodporności. 
Fundamenty i mury fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej. W czasie odbudowy budynku po II Wojnie Światowej, starano się poprawić 
stan murów budując wokół budynku  tzw. kanał osuszający, który wykonano wadliwie. 
Zachowana we fragmentach izolacja nie wstrzymuje podciągania kapilarnego zarówno w murach 
zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wszystkie ściany piwnic wykazują duże zawilgocenie co w znacznym 
stopniu spowodowało utratę izolacyjności termicznej ceglanego, grubego muru. Wilgoć powoduje 
krystalizację soli na powierzchni lica, co skutkuje odparzeniami tynków   
Naprawa stanu istniejącego wymaga kompleksowych robót zarówno zewnętrznych jak i wewnątrz 
pomieszczeń. Przeprowadzenie remontu jest warunkowane czasowym opróżnieniem piwnic. 
Część piwnic została prawdopodobnie w trakcie odbudowy obiektu zagruzowana i zamurowana.  
Posadzki piwnic – betonowe, w toaletach płytki ceramiczne posadzkowe.  
Cokolik wokół budynku z płyt granitowych, w złym stanie, w części południowej cokół tynkowany.  
Zewnętrzne zejścia do piwnic: jedno, od strony wschodniej – w złym stanie, drugie zasypane.  Istniejące 
studzienki doświetlające wnętrza piwnic wykonane z cegły, tynkowane, w stanie średnim.. Zarówno 
studzienki jak i schody, jako przylegające do murów zewnętrznych, stanowią przeszkodę dla wykonania 
izolacji pionowej murów od zewnątrz. 

Powierzchnia terenu 3894m2, powierzchnia zabudowy – 723,5m2, powierzchnia użytkowa ~ 875m2 
kubatura budynku około 4 636,27m3. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99  
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Zamawiający – osoba prawna zawierająca kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca zlecone roboty na warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez zamawiającego, 

która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której zamawiający 
na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadającą 
uprawnienia budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

 



 10

 
5. Specyfikacja – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany 

specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 
6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 

budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do 
wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 

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

10. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.. 

11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu. 
12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i 

ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 
13. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 
14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

15. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

16. 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. 

17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 
2.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie części Placu 
Budowy i umożliwi ich użytkowanie, i przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne 
oraz przekaże: 

• Dziennik Budowy, 
• Księgę Obmiaru Robót, 
• Specyfikację Techniczną, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 
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2.2. Zakres dokumentacji projektowej  

• Projekt budowlano-wykonawczy 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
• Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski  

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
1. Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę.     
2. Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem budowlanym 
i wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub 
interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami 
lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość 
elementów, to inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak z możliwością odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

2.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności : 

1.  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową   
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w pkt. 5 specyfikacji. 

2.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru i przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, które powinny spełniać następujące wymagania: 

-  zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze 
pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, 
Projektantów, numery telefonów alarmowych, 

-  posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 - napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
-  tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
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 Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  Ogłoszenie powinno zawierać: 

-  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
-  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
-  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.   Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 
podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków : 

1.  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

2.   Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   
      bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 
• Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
• Możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy oraz składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w 
wyniku realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych  
dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczające 
urządzenia, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem 
powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.10. Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora 
nadzoru. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać następujące informacje: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów i ich ochrony przed warunkami atmosferycznym 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

 
2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora 
nadzoru potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
budowy w sposób, który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej  
umowy do czasu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy,  
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin  
od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo 
budowy. Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 
2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne  
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  
w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu przekazanego 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również 
do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wszystkie wyroby i materiały stosowane na budowie powinny spełniać wymagania norm, posiadać 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodności 
materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN). Wykonawca powinien wykonać 
przedmiot umowy z materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, spełniających wszystkie 
wymienione powyżej wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być 
fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą jakością. 
Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich 
parametrów technicznych i jakościowych. 
 
3.1. Źródło szukania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
informacji dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich 
wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego 
zatwierdzenia innych materiałów z danego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagane parametry techniczne. 
 
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i odmową zapłaty za 
wykonany element pracy.  
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów może zostać przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania 
rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez  
niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 
jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi 
zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 
zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą 
składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla 
niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu ich skontrolowania. 
 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich 
kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wyroby 
budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU 
Wykorzystywany na budowie musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów 
budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Zmiana 
wcześniej wybranego sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. W zależności od 
potrzeb Wykonawca winien zapewnić następujący podstawowy sprzęt dla wykonania robót : 

- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń 
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 
- wózki widłowe ręczne i akumulatorowe 
- dźwigi przyścienne 

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania  
Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać 
bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych  
maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych  
prac i terminowa realizacje zadań. 

Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić możliwość prowadzenia prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz 
przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. Środki transportu muszą 
zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące 
nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport  
winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest 
zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w 
procesie transportu materiałów i urządzeń. Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać terminów wykonania przeglądów 
i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny.  

Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych 
mogą być na wniosek Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan 
techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz  
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące  
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach  
zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji  
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i uwzględniać 
zalecenia i wytyczne Zamawiającego zapewniającego możliwość użytkowania obiektu w trakcie 
trwania budowy. 

Rodzaj projektowanych robót budowlanych 
1. izolacja murów zewnętrznych przyziemia i izolacji podposadzkowej 
2. remont studzienek doświetlających pomieszczenia piwnic  
3. wykonanie opaski wokół budynku 
4. naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych i cokolika budynku 
5. naprawa, odtworzenie ścian wewnętrznych 
6. odtworzenie posadzek po wykonaniu izolacji poziomej, podposadzkowej  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady ogólne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28  
Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne 
są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonaniu 
pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie 
w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 

3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w   
sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor nadzoru może 
dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają : 

 a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy  
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie  
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określa ST i normy.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru 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 Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne  
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie  
pomiaru lub badania. Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na  
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty 
niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają : 

1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
       technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA         
z 1998 r. Dz.U.98/99. 
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2.  Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej  normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
• znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 

Każda partia materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, będzie posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
7.  DOKUMENTY BUDOWY 
7.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć 
aktualnego przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Do 
dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są : 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
• Kierownik Budowy, 
• Projektant, 
• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

•       Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,  
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

 i końcowych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem  kto 

je przeprowadzał, 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjęciu lub zajęciu innego stanowiska. 
Niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji, Dziennik Budowy musi 
zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów robót do odbioru przez Inspektora 
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nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik Budowy spełnia również rolę książki 
kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 
7.2. Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za 
całość zadania, księga obmiaru nie musi być prowadzona.  

 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się:  

a) operaty geodezyjne, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na budowę. 

 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8.  OBMIAR ROBÓT 
8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 
1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając 

pełną świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 
2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie 

technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień 
ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej. 

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza 
dostawą” lub „poza instalacją”. 

4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych 
robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które 
mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynności : 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 

wbudowania; 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 
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• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac elewacyjnych; 
• wykonanie zabezpieczeń wąskoprzestrzennych wykopów przy murach fundamentowych – 

szalunek rozporowy;  
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub 
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania analogicznych 
elementów lub robót; 

• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
•  materiały pomocnicze. 

7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres 
ubezpieczenia za przestoje - muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  
• przerwy wywołane np.  warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową 

ciszą w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  
8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 

równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w  
czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy 
ubezpieczonego Wykonawcy. Brak całkowity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem 
finansowym ubezpieczającego się Wykonawcy.  

10.  Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
       Międzynarodowym Systemie (SI). 
 
8.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni 
robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub  

w KNR-ach i innych katalogach. 
2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru robót. 
3. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty  i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu do 
wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego z 
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załączonym szkicem, o ile nie zostało to we wzajemnym uzgodnieniu z  NI i NA wyraźnie 
opisane, bądź zalecone inaczej. 

4. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

5. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

6. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach. 

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez 

Wykonawcę , a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP  
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

8.5.  Czas przeprowadzania obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, w szczególności: 
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem 

przed sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodność ze 
stanem faktycznym oraz z dokumentacja projektową 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8.6. Jednostki obmiaru  
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl.  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka   – z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
otwór – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
element – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 
8.7.  Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana  
dokumentacją  rysunkowa i opisową - przedodbiorowa powykonawczą -  w zakresie ich ilości,  
jakości i wartości - odpowiedniego do wymagań użytkowych. Zamawiający z udziałem 
Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonać 
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niezbędne sprawdzenie skuteczności wykonanych prac izolacyjnych i przygotować dokumentację      
z przeprowadzonych prób. Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 
 d)  odbiór pogwarancyjny. 

 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
      wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym 

na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3.   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4.   Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór jest przeprowadzany 
niezwłocznie, w terminie ustalonym w umowie. 

5.   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 6.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
      Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
9.2.  Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót i obejmują: 

• każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

• każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania 
przed zakończeniem. 

2.   Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
• Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt  

3.   Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego odcinka, w 
odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

9.3.  Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i  
kompetentnych organów.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji 
powykonawczej przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba o 
dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją  terminie.  

5.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Specyfikacje Techniczne, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  
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• Ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, 

w podpisanych przez Strony aneksach. 
• Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, uzgodnioną 

z NA i NI  oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i 
kopiami dokumentów uzupełniających.    

Techniczną dokumentację powykonawczą - przedodbiorową i poodbiorową  stanowią: 
• zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robót – zbiór rysunków i 

tekstów adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnionej niezbędnymi 
nowymi i dodatkowymi rysunkami i opisami robót   

• specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnione 
niezbędnymi nowymi i dodatkowymi opisami robót   

• dokumentacja przedodbiorowa – protokoły, deklaracje zgodności Wykonawcy co do wyrobów i 
materiałów wbudowanych  

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i 
lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych; 

• potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementów  i rozliczenia materiałów usuniętych do 
recyklingu  

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi;  
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi  

protokoły odbioru robót  przejściowe i wbudowania elementów maskowanych, zasłoniętych i 
wykonania robót zanikających. 

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z w/w 
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru oraz do udzielenia 
niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego 
personelu, narzędzi i zalegalizowanych urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją powykonawczą i  
projektową oraz specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji powykonawczej, robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z 
Ofertą,  Umową, Zleceniem, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi 
wykonania, Normami i przepisami; 
Z odbioru końcowego należy spisać Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 



 24

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, wówczas Komisja może dokonać odbioru wnosząc o odpowiednie 
pomniejszenie umownej wartości zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie.  
W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. 
Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy - wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w 
okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 
9.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   
1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 

polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3.   Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem   

zasad odbioru końcowego. 
4.   Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 

Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie 
ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 
- rekultywację terenu, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją. 
10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :  
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 - dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

 - uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
    pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
 - opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 

10.3.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć    
niezbędne działania dotyczące organizacji ruchu, tj.: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robot, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami warunków 
bezpieczeństwa ruchu 

- opłaty/dzierżawy terenu 
- przygotowanie terenu 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

11.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez PRA „Nowy Zamek” 
• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  wykonane przez PRA „Nowy Zamek”, 
• Decyzja pozwolenia na budowę 
• Oferta Wykonawcy, 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
• Dziennik Budowy, 
• Protokóły przekazania terenu budowy – robót, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły narad i ustaleń, 
• Korespondencja z Wykonawcą 
• Ważne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności na oferowany przedmiot zamówienia 
• Ważne oceny higieniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono  
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inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  

/  jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz.U. z 02 r.  

nr 147, poz. 1229/. 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym / Dz.U. nr 122, poz.1321 z późn zm./ 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami/ 
7. Dz.U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. 
8.  dot. systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE    
9. Dz.U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

10. Dz.U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

12. Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

13. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

14. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym. 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 01. – ROBOTY ZIEMNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z izolacją murów i posadzek piwnic budynku Muzeum Ziemi 
PAN przy Alei Na Skarpie 20/26 w Warszawie. 
 
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 ziemnych niezbędnych dla wykonania izolacji murów obiektu , będącego 
podmiotem zlecenia. W zakres tych robót wchodzą: 

• wykopy wąskoprzestrzenne 
• zasypki 
• transport gruntu 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i SST. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.   Do wykonania ww. robót niezbędne są szalunki rozporowe 
2.2.   Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,  
         niezamarznięty i bez zanieczyszczeń jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe : 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– odporność na rozpad <10%. 

3. SPRZĘT 
Roboty wykonywać ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00. „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie  
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.1. Wykopy  
     1.   Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed remontem obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w dokumentacji powykonawczej obiektu 
wykonując kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy oraz wykonać dokładne 
rozpoznanie istniejącego uzbrojenia terenu..  

2.    Prace izolacyjne wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych przy zastosowaniu 
szalunków rozporowych.  

3.  W przypadku konieczności poszerzenia wykopów dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

4.   Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.2. Zasypki  

1.   Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru. 

2.   Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

3.   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

4.   Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,25 m –   
przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

5.   Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób  
      nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

1) Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2) Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

6.2. Zakres kontroli wykopów i zasypki  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją 
2. prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
3. przygotowanie terenu 
4. rodzaj i stan gruntu w podłożu 
5. zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6. stan wykopu przed zasypaniem 
7. materiały do zasypki 
8. grubość i równomierność warstw zasypki 
9. sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.   Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne” . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem i odwiezieniem;  

Wykonawca ustali z inwestorem miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 w stanie rodzimym z uwzględnieniem transportu. Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

SST 02. – ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych związanych z izolacją murów piwnicznych budynku Muzeum Ziemi PAN 
przy Alei Na Skarpie 20/26 w Warszawie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie 
wykonania i odbioru robót murowych ścian podlegających izolacji. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  
wykonanie remontu lica ścian odsłoniętych dla wykonania izolacji i remontu – odtworzenia 
studzienek doświetlających pomieszczenia piwniczne.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 
wyposażenia. 
Warstwa izolacyjna – nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych.  
Warstwa elewacyjna – nałożona bezpośrednio na warstwę konstrukcyjną lub izolacyjną, albo 
samodzielnie stojąca, oddzielona przerwą powietrzną zewnętrzna warstwa ściany. 
Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementów instalacji i wyposażenia 
w warstwie nośnej. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 2.1÷2.4 . 
 
2.2.  Rodzaje  materiałów 

1.  Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa. 
2.  Cegła pełna: klasy 15 MPa. . 
3.   Środki odgrzybieniowe np. 33% roztwór preparatu Pleśniotoks E lub Alkutex BFA 

Entferner firmy Remmers 
 
2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Zaprawy do murowania: 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla 
których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do 



 36

zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z 
PN-B-O3002:1999). 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do katem. B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy 
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy 1. 
 
Tablica 1   Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw 
Klasa 
zaprawy 

Wytrzymałość średnia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymałości 
w trakcie badania [MPa] 

M  1 
M  2 
M  5 
M10 
M20 

  1 
  2 
  5 
10 
20 

od 1,0 do  1,5 
od 1,6 do  3,5 
od 3,6 do  7,5 
od 7,6 do 15,0 
od 15,1 do 30,0 

 
Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, w których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia 
średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 
niż 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów murowych 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub 
aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Według ST 00.00, poz. 2.3. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonanie murów jednolitych. Mury z cegły ceramicznej pełnej. Układ cegieł w murze powinien 
odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Spoiny poprzeczne nie 
powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ lub ¾ cegły. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 
M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, stosować zbrojenie z 
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70mm. 

4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
-  Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
-  Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i 
oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Podstawowym celem prac murarskich jest naprawa murów, ich impregnacja i uzyskanie lica muru 
pozwalającego na skuteczne położenie izolacji.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru oraz gładkość lica stanowiącego podłoże 
warstwy izolacyjnej. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - M³,  - M². 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badań zapraw do murów:  
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,  
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych: PN-EN 772-
3:2000,  
PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000  
Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. „YTONG zalecenia wykonawcze” 
J.Sieczkowski, A.Bociąga – wydanie II, styczeń 2003r 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 03. – ROBOTY IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych murów i posadzek piwnic budynku Muzeum Ziemi PAN przy Alei Na 
Skarpie 20/26 w Warszawie. 

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 izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie i obejmuje : 
• wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych dostępnych metodą odkopania i położenia izolacji 

bitumicznej natryskowej,  
• izolacja ścian niedostępnych od zewnątrz poprzez wykonanie iniekcją przepony p/wodnej  
• wykonanie metodą iniekcji poziomej izolacji murów piwnic oraz murów parteru nad częścią 

niepodpiwniczoną,  
• wykonanie izolacji poziomej posadzek w piwnicach oraz posadzek parteru na gruncie poprzez 

wykonanie nowych warstw posadzkowych z izolacją z papy termozgrzewalnej. 
• wykonanie izolacji pod cokołami budynku za pomocą preparatu współpracującym z 

mineralnymi klejami do kamienia.   
1.4.  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

• izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych 
-  masy bitumiczne nie lub modyfikowanych oraz żywice syntetyczne, 

• izolacje warstwowe  
-  izolacje z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2.  MATERIAŁY           
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
       Według ST 00. poz. 3.1÷3.4. 

2.2. Wymagania ogólne dot. materiałów izolacyjnych 
1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.  Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
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3.   Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

4.   Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

5.   Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 
3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 7.   Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

2.3.  Dane techniczne dot. wybranych materiałów  

• Papa termozgrzewalna 
papa termozgrzewalna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinna odznaczać się: 

– odpornością na siły zrywające nie mniejszą niż 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm 
wzdłużnie. 

– modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o 
zawartości w masie asfaltowej nie mniej niż 7% 

– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  
– odpornością na wpływy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
– wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
– wymiary papy w rolce 

– długość: 7,5 m ±0,20 m 
– szerokość: 100, 110cm ±1 cm 

     Pakowanie, przechowywanie i transport 
-   rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości  

co najmniej 20 cm. 
 -   na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998 
• Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175 
• Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.4.  Uwarunkowania realizacyjne  
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
• Nie stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• Stosować technologie systemowe jednego, wybranego producenta 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania wg  SST 00.00„Wymagania ogólne”. Roboty wykonać przy użyciu sprzętu 
związanego z wybranym rozwiązaniem. 
4.  TRANSPORT 
      Wg punktu 4. ST 00.„Wymagania ogólne”. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
Z uwagi na ograniczenia wynikające z lokalizacji remontowanego obiektu, konieczność szybkiej 
realizacji w projekcie wybrano technologie produkcji MC-Bauchemie ze Środy Wlkopolskiej, która 
pozwala na położenie izolacji na mury wilgotne, bez konieczności ich przesuszenia. 
Zaproponowane rozwiązania mogą być zastąpione inną technologią, która zachowa właściwości i 
parametry techniczne materiałów ujętych w projekcie. 

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa – pionowa 
Zależnie od możliwości dostępu do izolowanej powierzchni danego muru oraz docelowych 
warunków eksploatacyjnych, przewidziano zastosowanie trzech rodzi izolacji pionowych :  
1)  w cokołowych partiach muru zewnętrznego, powyżej poziomu terenu – izolacja typu  

- wykonać izolację pionową ścian od zewnątrz, po odsłonięciu i osuszeniu murów, izolacja 
bitumiczna natryskowa np. Nafuflex 2K. Po położeniu izolacji p/wodnej mury osłonić twardym 
styropianem grub. 12cm., na pełną wysokość murów, do poziomu gruntu. W murach 
niedostępnych od zewnątrz, przy istniejących tarasach ogrodowych i tarasie podcienia 
wejściowego - wykonać pionową izolację ścian metodą iniekcji od wewnątrz pomieszczeń za 
pomocą żywicy akrylowej np. MC Inject GL-95. 

Powyżej gruntu stosować izolację mineralną, np. OXAL DS - HS. 
Izolacja dwukomponentowa, bitumiczno-kauczukowa Nafuflex 2 K.  

Właściwości izolacji: 
• bezspoinowa 
• nanoszona przez natrysk i szpachlowanie 
• odporna na agresywne związki występujące w gruntach 
• szczelna przy ciśnieniu wody do 7 atm. 

Przygotowanie podłoża 
a) Warunki ogólne: 

 - podkład trwały, nieodkształcalny, przenoszący wszystkie działające nań obciążenia. 
 - powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

b) Rodzaj podkładu  
 - oczyszczony mur zatrzeć zaprawą  
 - wyrównać nierówności przy użyciu produktu Nafuflex 2 K 
 - wykonany podkład zagruntować dwuskładnikowym roztworem Nafuflex 2 K – płynnym i  
              sproszkowanym, wymieszanym w stosunku 3:1 i rozcieńczonym wodą 1:10.  
 - przygotowany podkład nanosić pędzlem, zużycie na 1 m2 – 50-80 g (bez wody) 

Uwaga : Izolowany mur nie musi być suchy. 

c) Warstwa izolacyjna – szpachla Nafuflex 2 K, dwuskładnikowa. Mieszanie składnika płynnego i 
sproszkowanego za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, nakładanie gotowej masy 
równomiernie urządzeniem natryskowym lub pacą, dwukrotnie warstwą 4-6 mm.  

d) uwagi realizacyjne :  
 - narożniku płyty poziomej i ściany pionowej - wyokrąglić szpachlą Nafuflex 2 K 

 - przy temp. +20oC i normalnej wilgotności powietrza, Nafuflex 2 K nadaje się do użycia przez 
90 minut od momentu wymieszania 

 - przy temperaturach poniżej +5oC prace należy przerwać 
 - wykop zasypać po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji. Zwrócić uwagę, aby gruz o 

ostrych krawędziach oraz żwir nie miał kontaktu z izolacją. Wskazane jest zabezpieczenie 
warstwy izolacyjnej piaskiem lub np. matą drenażową. 
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Dane techniczno-użytkowe Nafuflex 2K 

Wielkość Jednostka 
miary  

Wartość Uwagi 

Gęstość g/cm3 1,15 Materiał po zmieszaniu 
Mieszkanie kg:kg 21:7 emulsja bitumiczna : proszek 
Czas obróbki min. ok. 90 Przy temperaturze 20 °C i 65 % wilgotności powietrza. 
Warunki obróbki °C > + 5 Temperatura powietrza i podłoża 
Suszenie dni 1-2 Przy temperaturze 20 °C i 65 % wilgotności powietrza. 

W zależności od temperatury, wilgotności powietrza, 
podłoża i grubości warstwy czas suszenia może się 
przedłużyć lub skrócić 

Zużycie materiału  
l/m² 
l/m² 
 
 

 
4,8 
6,6 

Grubość warstwa mokrej               Grubość warstwa 
suchej  
            4,2 mm                                         3 mm 
            5,7 mm                                         4 mm 
W zależności od właściwości podłoża i sposobu 
wykonania izolacji mogą uleć podwyższeniu powyżej 
podane ilości materiału. 

Właściwości produktu 
Rodzaj domieszki dwukomponentowa izolacja bitumiczno-kauczukowa 
Nazwa domieszki Nafuflex 2K 
Zakładowa Kontrola 
Produkcji 

DIN EN ISO 9001: 2000 

Świadectwa Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2652/2001 
Atest Higieniczny PZH Nr PZH Nr HK/B/0707/02/2002 

Warunki przechowywania w zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, chroniąc przed mrozem  
można składować co najmniej 12 miesięcy. 

Sposób dostawy Hobok 28 kg 
1 Paleta (12 hoboków po 28 kg) 

Usuwanie odpadów Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba 
całkowicie opróżnić z domieszki. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących 
usuwania odpadów, podanych w naszej karcie informacyjnej, którą 
przesyłamy na życzenie klienta. 

 
5.2. Izolacja pozioma w formie przepony iniekcyjnej 
Izolacja za pomocą iniekcji istniejących murów płynem dwuskładnikowym Oxal L70/H30 
Właściwości izolacji :  

• Wzmacniające 
• Niezwilżalne wodą 
• Szybkowiążące 
• Bez zastrzeżeń pod względem toksykologicznym 
• Nie zawierający rozpuszczalników 
• Nieagresywny w stosunku do stali budowlanej i betonu. 

Przygotowanie mieszanki: 
Oxal L70 i Oxal H30 dozować w proporcjach 100 cz. obj. : 12 cz. obj. stosując osobne naczynia. 
Mieszanie wykonać bardzo starannie. W tym celu wlać Oxal L70 do czystego pojemnika i stale 
mieszając wysokoobrotowym mieszadłem dodawać utwardzacz  Oxal H30, następnie intensywnie 
mieszać przez min. 1 min. 
Wywiercić poziome otwory, w odstępach 10-15 cm, w dwóch leżących jedna nad drugą spoinach. 
Głębokość otworu – grubość muru minus 5 cm. Usunąć pył z odwiertów i zamontować pakery. 
Preparat Oxal l70/H30 wtłaczać za pomocą aparatu iniekcyjnego tak długo, aż struktura porów 
zostanie całkowicie wypełniona. Na koniec zdemontować pakery i zamknąć otwory wiertnicze za 
pomocą zaprawy Oxal BS-V. 

Uwaga:  
• Oxal L70/H30 ulega nieznacznemu skurczowi podczas procesu twardnienia, dlatego przy 

murze spękanym lub zawierającym pustki zalecana jest ponowna iniekcja. 
• Przy obciążeniu wodą napierającą lub wyciekach wody należy użyć MC Insekt GL95 oraz 

MC Fix –St. 
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5.3. Izolacja papowa pod posadzką pomieszczeń piwnic  
a) Izolacja z papy termozgrzewalnej kładziona w dwóch warstwach.  Rodzaj papy – membrana 
       bitumiczna modyfikowana polimerem SBS (14%) wg. IBM AT/97-03-0312, AT/97-03-0313. 
b) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 

c) Papę wyklejać na zatartej na gładko, czystej i odpylonej płycie z chudego betonu wykonanego 
ze spadkiem do kratki ściekowej.  

d) Ułożoną izolację przykryć warstwą ochronną ze szlichty zbrojonej, dylatowanej co 2m skośnie 
do kierunku spadku. Pomiędzy betonem ochronnym a izolacją warstwa poślizgowa, np. papa 
kładziona na sucho. 

5.  KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających ujętych w ST 00. w pkt. 9.1. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót ziemnych-zasypki  
Do protokółu odbioru należy załączyć : 

a) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
d) dokumentację powykonawczą, na którą składają się: 

• uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór 
techniczny inwestora, 

• wyniki badań  
• dziennik budowy i dzienniki badań przeprowadzonych w laboratorium, 
• ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w 

technologii wykonywania, 
• wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-EN 772-11:2002      Metody badań elementów murowych, cz.5: Określenie aktywnych soli 
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych 

PN-EN ISO 12571:2002   Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych. 

PN- 92/C-04504   Analiza chemiczna – oznaczanie gęstości produktów chemicznych 
ciekłych i stałych w postaci proszku 

PN- 89/C-04963  Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów 
chemicznych 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 04. – NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót naprawczych tynków uszkodzonych w trakcie prac izolacyjnych murów piwnicznych 
budynku Muzeum Ziemi PAN, Aleja Na Skarpie 20/26 w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
tynkarskich. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 

• Tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub 
pokarbidowym (tylko warstwy zewnętrzne) 

• Tynk cementowo-wapienny 
• Tynk cementowy 
• Tynk cementowo-wapienny ciepłochłonny, tynk cementowo-wapienny lekki 
• Tynk szlachetny 

Inne spoiwa: 
• Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 
• Masy krzemianowe (sylikatowe) 
• Masy tynkarskie silikonowe 

 
Podział wg PN-90/B-1450: 

 c – zaprawa cementowa,  
cw – zaprawa cementowo-wapienna,  
w – zaprawa wapienna,  
g – zaprawa gipsowa,  
gw – zaprawa gipsowo-wapienna,  
cgl – zaprawa cementowo-gliniana. 

Podłoże tynkarskie  -  powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca 
pewne i trwałe połączenie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST 00. „Wymagania ogólne”  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być 
stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Tynki cementowe nadają się do miejsc o dużym obciążeniu wilgocią (podział przyjęto ze względu na 
ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemysłowe, pomieszczenia 
natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi 
ręcznie (do maszynowego nakładania tych tynków przeznaczone są agregaty tynkarskie ze 
specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki podkładowe. 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem kulek styropianowych są tynkami 
maszynowymi i stosowane są jako tynki podkładowe. 

2.2.  Zastosowane  materiały 
Zaprawa cementowa, zaprawa cementowo – wapienna. Podane preparaty należy traktować jako 
propozycje określające niezbędne parametry techniczne,  
Środki poprawiające przyczepność : Aida Haftfest I firmy Remmers 
Środki wzmacniające spękane tynki żywica Viscasid Epoxi Iniektionsharz 100 firmy Remmers 
Mieszanka do injekcji Aida Iniektionsleim firmy Remmers 
Środki wzmacniające tynki : Aida Silicoatfestiger firmy Remmers 
Szpachlówka mineralna z włóknami. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

5.2.  Zakres i rodzaj robót   
Projektowany zakres robót dotyczy napraw  uszkodzeń tynków elewacyjnych powstałych w trakcie 
izolacji murów piwnicznych. Sposób wykonania i rodzaj tynków musi uwzględniać istniejący 
wystrój architektoniczny zabytkowego budynku i występujących materiałów.  

5.3. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób 
nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowania podłoża, grubość tynku, itp.). 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz 
zwilżania. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: 
zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. 
Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most 
nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować 
zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe 
żelbetowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin 
dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.  
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Podłoże pod tynk musi być : 
- równe, 
- nośne, mocne i wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej 5° C. 

Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego 
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt  3.3.2. 
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

5.4. Tynkowanie 
Wykonawca prac tynkowych powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. Podane w punkcie wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być 
spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie 
terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidzianą 
wstępną warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości)  
do rodzaju tynku wierzchniego. 

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. 
Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka 
wstępna, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne – mostki adhezyjne. 
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie 
odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 
Dla tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z 
wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonących podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 
uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 

Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę 
produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki 
wstępnej jest niedozwolone. 
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne 
jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 
O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności: 

- właściwości podłoża pod tynk, 
- rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 
- warunki pogodowe (pora roku), 
- wentylacja 

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 
3 dni. W przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje się 
minimalny czas przerwy technologicznej równy 2 tygodnie. Przestrzegać danych w tabelach 
zastosowania. Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i 
osiągnięciu dostatecznej wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe). 
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W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone 
powierzchnie wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką narożników. 
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie 
(np. szczotką drucianą). 

Wskazówka: 
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania 
słabo wiążącej (szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach 
obrzutka wstępna przynosi więcej szkód niż korzyści. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się 
cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio 
często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość 
szlamu, by możliwa była praca metodą „mokre na mokre”. Przestrzegać wskazówek producenta. 

Wyrównanie powierzchni tynku 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. 
Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np.gniazda).Powierzchnia zaciągniętego 
tynku jest z grubsza wyrównana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości 
powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, 
jednakże powierzchnia nie może być porysowana. 

Zacieranie 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków 
wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po 
nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy 
tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia 
pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy. 

Wygładzanie 
Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem (folie 
ochronne i ogrzewanie) lub – w ciepłej porze roku – chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
zraszając je wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych. Przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry 
przewidzieć i ustalić z inwestorem. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI TYNKU 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

Odbiór tynków wykonanych ręcznie : 
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 

Powierzchnia tynku 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 
właściwościami.  Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat 
prac tynkarskich. 
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. 
Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być 
naruszone, ani pofalowane. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 
normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło 
padające pod ostrym kątem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. 
Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: metr² 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

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

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

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych  

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych (Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

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

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SST 05. – NAPRAWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót naprawczych ścian wewnętrznych uszkodzonych w trakcie prac izolacyjnych 
murów piwnicznych budynku Muzeum Ziemi PAN – Aleja Na Skarpie 20/26 w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
naprawczych tynkarskich i glazurniczych . 

1.3. Określenia podstawowe 
Zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 3.1÷3.4. 

2.2.  Rodzaje  materiałów dla robót murowych 
2.2.1. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia spełniającą wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. Nie należy stosować wód zanieczyszczonych ściekami kanalizacji 
bagiennych i zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2.  Wyroby ceramiczne 
• Cegła budowlana pełna klasy 10 wg  PN-B 12050:1996 

- wymiary 250 x 120 x 65 mm; 
- masa 3,3 – 4,0 kg 
- cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać 
dla cegły 10% cegieł badanych, 

- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%; 
- wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa; 
- gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm³; 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15˚C i odmrażania nie 

powinna wykazywać uszkodzeń po badaniu; 
- odporność na uderzenie powinna zapewniać, że cegła po upadku z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadnie się.  

• Cegła budowlana pełna klasy 15 wg  PN-B 12050:1996 
- wymiary 250 x 120 x 65 mm; 
- masa 4,0-4,5 kg 
- cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
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- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie do 10% cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %; 
- wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa; 
- gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm³; 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15˚C i odmrażania nie 

powinna wykazywać uszkodzeń po badaniu; 
- odporność na uderzenie dopuszcza wyszczerbienia lub pęknięcie po upadku z wysokości  

1,5m na inne cegły, cegła nie rozpadnie się.  

2.2.3. Zaprawy budowlane  
Marka i skład zapraw powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać 
w takiej ilości, która zapewni jej zużycie w czasie około 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż + 5˚C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Rodzaje materiałów dla robót tynkarskich 
Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy     
powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane 
fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  
Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. 

2.4. Składowanie materiałów 
Według ST 00. poz. 3.3. 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót – część ogólna. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. W miejscu 
połączeniu murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Pocienianie ścian, wykonywanie otworów metodą wycinania, bez stosowania młotów udarowych.  

4.2.  Zasady wykonania murów z cegły pełnej 
Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych należy sprawdzić stan materiału ceramicznego. 
Jeżeli na budowie znajduje się kilka gatunków cegły należy każdą ścianę wykonywać z jednego  
rodzaju cegły. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonywanych z cegieł o 
grubości różniącej się o więcej niż 5 mm powinno być wykonane na strzępia zazębione boczne. Nowe 
ściany łączyć z istniejącymi murami za pomocą prętów stalowych ø 6mm ze stali żebrowej, 
osadzanych w co trzeciej spoinie w rozstawie pionowym, w otworach wywierconych w murach ścian 
istniejących. Liczba cegieł używanych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać  
15% całkowitej liczby cegieł. Spoiny w murach ceglanych powinny wynosić:  
- 10-17mm w spoinach poziomych, 
- 5-15mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych. 
Spoiny dokładnie wypełnić zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania przy powierzchni 
zewnętrznej należy pozostawić nie wypełnione spoiny na głębokość 5-10 mm. 
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4.3.  Wykonanie nadproży nowych otworów drzwiowych 
Wykonanie nowych otworów poprzedzić założeniem stalowego nadproża złożonego z belek 
osadzonych metodą „na wcisk” w bruzdach wykutych w  ceglanym murze i wypełnionych zaprawą 
cementową. Należy zapewnić docelowe oparcie belek na ścianach, po wykonaniu otworu 
wejściowego co najmniej 25 cm. Osadzone w murze dwie belki, przed oszpałdowaniem, przewiercić 
i skręcić śrubami M14, rozstawionymi co 30 cm. Po założeniu nadproży wytrasować otwór na murze 
ściany. Szerokość otworu, profil belki wg projektu. 

4.4. Zasady wykonywania robót tynkarskich 
4.4.1. Podłoże pod tynk 
Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne i mocne,  
wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, 
wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5o C. Nadlewki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami 
należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki 
mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  

4.4.2. Tynk 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN-70/B-10100.  

Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia       
pow. tynku 

od płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn  

od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

Kategoria 
III 

Nie większe niż 3 
mm  i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 w pom. do 
3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6, w 
pom. powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
przegrodami pion. 

Nie większe niż 3 
mm na 1m 

 
Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno 
odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. Wyniki kontroli i odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
potwierdzone wpisami do dziennika budowy.  

5.1. Kontrola wykonanych murów ceglanych 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania konstrukcji murowych powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności klas cegieł z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej; 
- kontrolę wymiarów i kształtu cegieł, liczbę szczerb i pęknięć oraz odporności na uderzenia; 
W przypadku braku możliwości określenia jakości cegieł na podstawie oględzin należy poddać 
cegły badaniom laboratoryjnym. 
Należy przeprowadzić kontrolę na budowie marki i konsystencji zapraw wytwarzanych. 

5.2. Kontrola wykonanych tynków 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować: 
-     kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej, 
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- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży (szczeliny nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
 większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej)   
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
- kontrolę przyczepności tynku do podłoża; 
- kontrolę grubości tynku; 
- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku; 
- kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

6.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m³,  - m². 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania  
i odbioru robót. Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót pokrywczych.  
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z podanymi  
w pkt 5 wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników 
badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności  
lub niezgodności z zamówieniem.  
Podstawą odbioru robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokóły odbioru robót zanikających; 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane 

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Obowiązują zasady płatności podane w pkt. 10 ST 00 „Ustalenia ogólne”  

      9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne; 
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,  
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych:  
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,  
PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.; 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z  
późniejszymi zmianami); 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki,  
nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SST 06. – WYKONYWANIE PODŁOŻA I POSADZEK 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
podłoży betonowych i posadzek ceramicznych związanych z pracami izolacyjnymi posadzek 
piwnic budynku Muzeum Ziemi PAN – Aleja Na Skarpie 20/26 w Warszawie 
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 obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem podłoży betonowych pod posadzki 
oraz położenie z godnie z projektem wykończeniowej warstwy posadzkowej.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B – 06250 i PN-62 /B-10144. 
Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Płytki powinny odpowiadać odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,  
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu  
lub deklaracji zgodności. 
 
2.2. Wymagania dotyczące podłoży betonowych 
Podłoże betonowe powinno być jednorodne bez rys, spękań i ubytków i mieć jednolitą barwę  

• Wytrzymałość : 
 na ściskanie  > 5 MPa 
 na zginanie    > 13 MPa 

• Twardość - wg skali Mohsa : 7 
• Ścieralność - na tarczy Boehmego : 3,9 cm3/50 cm2 
• Przesiąkliwość – oleju  0mm 
• Przyczepność - do podłoża betonowego : 3 MPa 
• Równość powierzchni - w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2m : ±5mm 
• Wymagane spadki posadzki - ukształtowane w podłożu betonowym 
• Okres dojrzewania betonu : min. 28 dni 
• Wilgotność wagowa betonu : max. 4 % (lub wilgotność względna : max. 93 %) 
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2.3. Wymagania dotyczące posadzek ceramicznych 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Części ogólnej” ST-00.. 
Przy układaniu mieszanki betonowej – pojemniki, pompy do betonu, wibratory wgłębne i 
przyczepne, zacieraczki do betonu. Przy obróbce i pielęgnacji betonu – szlifierki do betonu. 
Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża; 
- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego; 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek; 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących; 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni; 
- poziomice; 
- wkładki dystansowe; 
- mieszadła koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejących; 
- gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny; 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta.Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wykonanie podłoży  
Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych 
obciążeń użytkowych. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać szczelną 
izolacje przeciwwilgociową. Podłoże betonowe powinno być zawibrowane oraz zatarte 
mechanicznie na ostro. W przypadku zastosowania posadzek cienko powłokowych, podłoże 
betonowe powinno być zawibrowane i zatarte mechanicznie na gładko. Nie powinno posiadać 
warstwy piaszczącej. W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a 
szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki 
dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
Dylatacje – sposób wykonania :  
Przecięcie szlichty betonowej piłą do betonu i pozostawienie pustej szczeliny o szerokości              
3 do 5 mm. Gęstość siatki dylatacji powinna wynikać z projektu.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych należy wykonać 
z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennego 
marki M4-M7. Wykonywanie krawędzi i powierzchni powinno spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich; 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większych niż 3 na długości łaty; 

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji; 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących, na podłożach: 

- pokrytych starymi powłokami malarskimi; 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4; 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian; 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem; 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu; 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone masami naprawczymi. 

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż + 5o C w ciągu 
całej doby.  
Podłoża pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z 
zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, 
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.  
Na zewnątrz budynku powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa od 10 m, przy 
maksymalnej długości boku 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie 
większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wykładzin.       
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5.2.  Wykonanie okładzin i wykładzin 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Kompozycję klejącą należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50o. 
Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża 
pozwalającą na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. W celu dokładnego umocowania 
płytki i otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
związaniu zaprawy klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki 
dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Odchylenie krawędzi okładziny od 
kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe od 2 mm na 
całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone poziomnicą i pionem nie powinno 
przekraczać 1 mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać 
wartości określonej w instrukcji producenta.  
Odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny nie powinno być większe od 3 mm na całej 
długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone łatą nie powinno przekraczać 1 mm. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w 
instrukcji producenta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania posadzki powinna obejmować: 
- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w   

dokumentacji powykonawczej, w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia 
wpustów itp.;  

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Części ogólnej” ST. 00.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót. Podstawą odbioru robót  stanowią: 
- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokóły odbioru robót zanikających; 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy : 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
PN-ENV 206-1:2002; 
PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III.; 
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.; 
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PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B IIa.; 
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B IIb.;  
 
Inne dokumenty : 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn.zm);                                                                                                                                   
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz.881);  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z 
późn.zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 
 z późn.zm.)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 5: Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r. 
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PIWNIC 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SST 07. – ROBOTY MALARSKIE 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót malarskich związanych z pracami izolacyjnymi posadzek piwnic budynku 
Muzeum Ziemi PAN – Aleja Na Skarpie 20/26 w Warszawie 
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 dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących 
wykonanie powłok malarskich związanych z budową wymienioną w p.1.1. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami. 
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska; 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej; 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności    na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna 

2.  MATERIAŁY           
Materiały do malowania elewacji budynku i wnętrz budynku powinny odpowiadać 
wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Części ogólnej” – ST 00. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Sposób 
transportu     i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu 
powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisy o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Podłoża pod malowanie 

• Wymagania dotyczące podłoży betonowych: 
 -    podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych 
       powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; 
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 -    wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone     
       farbą antykorozyjną;  
 -    ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą wapienno-cementową lub 
       specjalnymi masami naprawczymi. 

• Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych i pocienionych : 
 -     podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od    
        zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; 

-     podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich      
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna  wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej; 

-     wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną;  

  -   ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 

• Wymagania dotyczące podłoży z płyt gipsowo-kartonowych: 
-     podłoże z płyt powinno być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 

farby; 
 -    wkręty mocujące i styki płyt powinny być zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty 

płyt naprawione masą szpachlową; 

• Wymagania dotyczące podłoży metalowych: 
-    elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy  
     i plam tłuszczu. 

 
5.2.    Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót zewnętrznych); 
- w temperaturze poniżej + 5o C,  w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek 

temperatury poniżej  0o C; 
- w temperaturze powyżej + 25o C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być 

wyższa niż  20o C. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa niż: 

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy; 
- przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy; 
- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy; 
- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy. 

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 89%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta farby. Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po 
oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża. Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym 
ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej; wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i 
wyregulowaniem stolarki. Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu białego montażu i 
ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ). Elementy, które 
w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy 
zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb dyspersyjnych: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących; 
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z 

wzorcem producenta i projektem technicznym; 
- bez uszkodzeń i śladów pędzla; 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych: 
- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących; 
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z 

wzorcem producenta i projektem technicznym; 
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- bez uszkodzeń i śladów pędzla; 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z lakierów na spoiwach żywicznych: 
- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących; 
- odporne na zarysowanie i wycieranie; 
- jednolitej barwy w odcieniu i połysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem;  
- bez uszkodzeń, śladów pędzla, pęcherzy, zmarszczeń; 
- dobre przyleganie do podłoża. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować: 

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;  

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań 
międzyoperacyjnych, 

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
termin przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu; 

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dot. obmiaru robót wg. ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Prace 
odbierane przez Nadzór Konserwatorski przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . 
Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powłoki malarskie powinny zostać odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych powłok 
malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. 
Podstawą odbioru robót  stanowią: 

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokóły odbioru robót zanikających; 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące wynagradzania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest przyjęta wycena ofertowa za pełny zakres zgodnie z przedmiarem. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-C 81607:1998 – Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.; 
PN-C 81901:2002 – Farby olejne i alkidowe; 
PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.; 
Dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004r., nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami); 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 4: Powłoki malarskie  
zewnętrzne i wewnętrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 


