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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

1. Części ogólna 
 

1.1. Nazwa zadania 
 
Projekt remontu budynku dawnej stajni w Radziejowicach. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem budynku stajni w Radziejowicach przy ulicy 
Sienkiewicza. 
 
a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia 
robót remontowo – budowlanych. 
 
b) Roboty budowlane podstawowe 
 Wymiana stolarki okiennej; 
 Remont elewacji; 
 Wymiana obróbek blacharskich; 
 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych; 
 Wykonanie nowej opaski 
 

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących 
 
 Prace towarzyszące; 

 
- wykonanie organizacji ruchu wraz z projektem, 
- wygrodzenie i zabezpieczenie terenu, 
- wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku do poziomu fundamentów, 
- odwodnienie wykopu, 
- zabezpieczenie wykopu, 
- wykonanie izolacji podziemnych na czas wykonania wykopu i izolacji fundamentów, 
- zabezpieczenie zieleni, 
- oznaczenie stref zagrożenia, 
- wykonanie pomostów, 
- wykonanie daszków ochronnych nad wejściami, 
- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych, 
- rozstawienie i demontaż rusztowań, 
- naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenia prac. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
a) organizacja robót budowlanych 
Istnieje możliwość etapowania robót budowlanych na poszczególne elewacje. 
 
Uwaga: etapy mogą być realizowane niezależnie od siebie. 
 
b) przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 
 
c) zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców budynku o 
utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym; 
 przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót 
oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy poinformować 
Inwestora o: 
- sposobie rozstawienia rusztowań, 
- czasie wykonania remontu, 
- godzinach pracy na rusztowaniach, 
- sposobie zabezpieczenia wejścia na rusztowania przez osoby postronne, 
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- drogach transportu pionowego i poziomego. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego; 
 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie 
środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
 
d) ochrona środowiska 
 przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska; 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania 
robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
 w okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
- możliwość powstania pożaru. 
 
e) warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. 
Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne zaświadczenia 
dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni odbyć szkolenie ogólne BHP i 
instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. 
Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi 
na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich 
przypadkach w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, 
rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je stosować. 
Roboty prowadzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.), 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy. 
 
f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
- zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji będący w 
zarządzie Inwestora, 
- niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku, 
- wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu 
protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych, 
- wykonawca we własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do 
dyspozycji terenu, 
- po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
oraz naprawy powstałych zniszczeń. 
Uwaga: Niezbędne media dostarczone będą z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien 
zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac wykonawca winien uregulować 
należności za zużyte media chyba, że umowa stanowi inaczej. 
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g) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary zweryfikować na 
budowie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień) 
 
Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
 

Kod CPV Opis 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45442100-8         Roboty malarskie 
45421132-8 Wymiana stolarki okiennej 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport, 
składowanie, kontrola jakości) 

 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 
1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych 
Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 
60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby 
niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć 
udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą 
Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). 
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Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 
2041). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 
zawierającą: 
a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 
z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać: 
 szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 
 szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących 
i mas tynkarskich, 
 piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni, 
 wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów, 
 sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. 
 mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  
o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej, 
 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 
powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 
 urządzenia transportu pionowego, 
 rusztowanie stojakowe stałe. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (sposób wykończenia, tolerancje 
wymiarowe, szczegóły technologiczne) 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
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Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem 
technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 
Arkady. 
- Instrukcjami montażu. 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w specyfikacji technicznej, a także 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 inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez 
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane. 
 

5.1. Roboty rozbiórkowe 
 

Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały i 
elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. 
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i 
materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu. Materiały pochodzące z 
rozbiórek winne zostać przekazane do utylizacji. 
 
Zasady wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 
otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabez-
pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i 
sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z 
zakresem prac. 
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 
rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież 
roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale 
utrzymywać w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może 
być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się 
w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi. Wszystkich 
robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na 
linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie okna i drzwi 
poprzez oklejenie ich folią budowlaną. 
 
 
 
 



  
7

 
Rusztowania 
Rusztowania rurowe mocowane do ścian elewacyjnych. Rusztowania zabezpieczyć siatką 
zabezpieczającą. Typ oraz sposób mocowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Na 
bazie rusztowań wykonać daszki ochronne. 
 

5.2. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów 
 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Przygotowanie miejsca pracy 
Należy rozebrać istniejące nawierzchnie i  wykonać wykop wokół budynku w odległości 
umożliwiającej bezpieczną izolację pionową fundamentów.  
Następnie należy umyć ściany wodą pod ciśnieniem i je osuszyć i wyczyścić szczotkami. 
Wszelkie nierówności powierzchni fundamentów należy wyrównać tynkiem cementowym na 
ostro.  
Wykonanie izolacji 
Izolację bitumiczną bezszwową należy nanieść na ściany elewacji na gr. 4mm w stanie suchym 
(4,4mm w stanie surowym) po uprzednim zagruntowaniu podłoża masą bitumiczną. Do izolacji 
przykleić płyty styropianowe za pomocą kleju bitumicznego. Całość zabezpieczyć membraną 
kubełkową. Izolację należy zagłębić poniżej opaski budynku aż do ławy fundamentowej. W strefie 
cokołowej na 30 cm poniżej poziomu terenu i 30cm powyżej poziomu terenu wykonać izolacje 
mineralną. 
Izolację bitumiczną należy nanosić za pomocą szczotki lub pędzla na wstępnie zagruntowane 
podłoże. Prace należy wykonywać na suchym podłożu, optymalna temperatura stosowania od 
+5°C do +25°C. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy tez mgły.  
Produkt należy nanosić cienkimi warstwami zgodnie z kartami technicznymi producenta. Każda 
następna warstwę można nanosić na poprzednia po jej całkowitym wyschnięciu.  
Naniesienie zbyt grubych warstw może skutkować ściekaniem masy po pionowych 
powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni mogą tworzyć sie pęcherze. 
Po zakończeniu robót izolacyjnych należy zasypać wykopy i odtworzyć nawierzchnię zgodnie ze 
stanem projektowanym. 
 
Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjna 
formę protokołu konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego 
budowy oraz Inżyniera. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególna uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą 
Specyfikacją 
- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 
- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą 
czystą powlokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy, 
- kontrole ilości ułomnych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
Odbiór robót 
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza sie 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót 
izolacyjnych są: 
badania obejmujące: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna; 
- sprawdzenie materiałów; 
- sprawdzenie podłoża pod izolacje; 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 
 

5.3. Odtworzenie nawierzchni okalającej ściany budynku 
 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z chodnikowych płyt betonowych obrzeżem 
8x30 na podsypce cementowo-piaskowej. 
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują: 
1. wykonanie podbudowy; 
2. wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników; 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej; 
4. ułożenie płyt chodnikowych; 
5. wypełnienie szczelin; 
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
Obramowanie nawierzchni 
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni.  
  
Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
a) współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 5 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, 
 wykonanie nawierzchni. 
 
5.4. Stolarka okienna 
 
Stolarka drewniana winna zachować pierwotny historyczny wygląd, bez zmiany wymiarów i 
przekrojów ram, dostosowane ściśle do wzorów występujących pierwotnie w elewacji.  
Okna drewniane z drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo, wykonane jako uchylne i 
rozwieralno-uchylne wzmacniane profilami aluminiowymi. Skrzydła otwierane do środka.  
Okapnik skrzydeł drewniany.  
Okna wyposażone w podwójny system uszczelek. 
Powłoki malarskie wykonane z farb ekologicznych, wodoprzepuszczalnych. 
 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Sprzęt 
- podręczny sprzęt typu „elektronarzędzia" 
- środek transportu poziomego (samochód skrzyniowy 5t) 
- środek transportu pionowego (wyciąg) 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora 
i zgodnego z wytycznymi montażu producenta stolarki. 
 
Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 
Wykonanie robót 
Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym.  
Ośnieża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów. Na czas 
montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania uszczelnień i obróbek tynkarskich 
i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i taśmą malarską. Stolarka winna być montowana 
poprzez ościeżnice do ścian za pomocą kołków rozprężnych bądź kotew w punktach wg wymagań 
podanych w tabeli: 
 

Wymiary 
zewnętrzne 
Wysokość [cm] 

Wymiary 
zewnętrzne 
Szerokość (cm) 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszcze
nie w 
nadprożu 

Rozmieszczeni
e na stojakach 

do  150 
 

do 150 
 

4 
 

Nie mocuje 
się 
 

po 2 
 

do  150 
 

150±200 
 

6 
 

po 2 
 

po 2 
 

do  150 
 

powyżej 200 
 

8 
 

po 3 
 

po 2 
 

powyżej 150 
 

do  150 
 

6 
 

Nie mocuje 
się 
 

po 3 
 

powyżej 150 
 

150±200 
 

8 
 

po  1 
 

po 3 
 

powyżej 150 
 

powyżej 200 
 

10 
 

po 2 
 

po 3 
 

Wymiary 
zewnętrzne 
Wysokość [cm] 

Wymiary 
zewnętrzne 
Szerokość (cm) 

Liczba 
punktów 
Zamocowań 

Rozmieszcze
nie W 
nadprożu 

Rozmieszczeni
e Na stojakach 

 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach. Elementy 
kotwiące osadzić. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna i nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnica wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do l m 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okna po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
UWAGI: 
Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego wykonania pomiarów otworów 
okiennych z natury. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie 
stolarki. 
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5.5. Obróbki blacharskie 
 
Materiały 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów posiadających 
odpowiednie Aprobaty Techniczne. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. rdzenia min. 0,55mm 
 
Wykonanie robót 
Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej powinny być dostosowane do 
rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia. 
Stosując systemowe rozwiązania wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta. 
Połączenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnić masą bitumiczną oraz 
zabezpieczyć płytą OSB. Nowe obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w 
normie PN-61/B-10245. Odbiór robót wykonać zgodnie z punktem 6 w/w normy. Wszystkie 
obróbki winny wystawać na min. 4 cm poza obrys chronionego elementu konstrukcyjnego. 
Obróbki zakończyć kapinosem. 
 
Kontrola jakości 
Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu lub próbie wodnej. 
 
Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest : 
(m2, mb) obróbki blacharskiej. 
 
Odbiór robót 
Odbioru dokonuje na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacją Techniczną i przedmiarem 
robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami inwestora, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne. 
 
    

5.6. Roboty tynkarskie -  tynkowanie elewacji. 
  
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
I. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
III. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
IV. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
V. 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. 
VI. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 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 objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
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Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne jak również bez zgorzelin, wykwitów i środków 
antyadhezyjnych, wolne od przemrożeń. 
Usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 1 – 2 cm. Za pomocą stalowej szczotki lub 
piaskowania starannie usunąć z powierzchni muru luźne cząstki, zanieczyszczenia, kurz, 
materiały bitumiczne i inne, zmniejszające przyczepność elementy. W razie potrzeby wymienić 
uszkodzone cegły. Silnie chłonne podłoża należy zwilżyć. Zarysowanie muru przezbroić klamrami 
stalowymi.  
Po usunięciu powłok i niespójnych tynków, podłoże  zagruntować wodnym roztworem szkła 
potasowego.  
 
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję. 
 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
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Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

5.7. Roboty malarskie 
 
 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Farby budowlane 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne nawierzchniowe paroprzepuszczalne do 
stosowania wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia. 
 
Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie można stosować do malowania 
powierzchni z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz metalowych (szczególnie stali i 
żelaza). 
Na elewacji stosować farby silikonowe paroprzepuszczalne. 
 
Farby środki antykorozyjne  
Jednoskładnikowe  farby schnące na powietrzu, przeznaczone do antykorozyjnego 
zabezpieczenia wyrobów stalowych.  
 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub nowych tynków zwykłych można nie gruntować, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, 
– na podłożach nienośnych można zastosować specjalne środki gruntujące wzmacniające 
podłoże uzależnione od stosowanych właściwych powłok malarskich i stanu podłoża. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub innego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania dotyczące środków transportu 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkarską lub specjalnymi 
masami szpachlowymi. 
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Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 lub na 
podłoża nienośne środki gruntujące wzmacniające ich nośność. 
 
Wykonywanie powłok malarskich (farby emulsyjne) 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitny lub matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
Wykonywanie powłok malarskich (farby, emalie, lakiery olejne i syntetyczne) 
Powłoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub 
podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne zmatowienia 
oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki 
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a 
następne z farb nawierzchniowych. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość. 
 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania będzie obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie będzie wykonane przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 
3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach będą przeprowadzone po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania będą obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostaną za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Odbiór podłoża 
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
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wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robót 
winien uczestniczyć Inspektor Nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Inwestora. Podstawą 
odbioru powinna być niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty 
techniczne, instrukcje producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace 
wykonane powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.  
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub odkrywki w celu 
sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót budowlanych. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów wykonanych robót. 
Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarów robót i 
dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w 
umowie. 
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
  
Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa. 


